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Місто: день за днем

Вараська ОТГ - найкраща
у рейтингу фінансової
спроможності

№33(608)

14 вересня - день міста

Рейтинг фінансової спроможності об’єднаних громад Рівненщини визначили експерти Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International.
Вони проаналізували, як наповнюються бюджети та витрачаються кошти
з початку року у 32-х ОТГ області.
Зокрема, до уваги було взято такі показники – доходи на одного мешканця,
рівень дотаційності бюджетів, питома вага видатків на утримання апарату
управління у фінансових ресурсах ОТГ, питома вага заробітної плати у видатках загального фонду. Саме вони характеризують фінансову роботу ОТГ,
що свідчить про економічний розвиток територій.
Так, рейтинг очолила Вараська ОТГ. Вона стала фінансово найспроможнішою громадою Рівненщини. Адже є, в першу чергу, бездотаційною. А це говорить про те, що в ОТГ працює бізнес, податків якого вистачає на те, щоб
забезпечити повноцінне та самостійне функціонування громади.
У громаді мало коштів витрачають на управлінців, що керують ОТГ. І лише
половину коштів місцевого бюджету ОТГ спрямовують на утримання соціальних закладів. Тобто громада має кошти не лише на обов’язкові виплати,
такі як заробітна плата та енергоносії, а може використовувати зароблені
гроші на розвиток своєї території.
Багато коштів на одного мешканця припадає й у Клеванській та Привільненькій ОТГ. Найгірша ситуація склалася у Локницькій та Старосільській громадах. За всіма фінансовими показниками вони зайняли останні місця у
рейтингу ОТГ.

У суботу, 14 вересня, у Вараші відзначатимуть 46-й День народження міста.
Різноманітні спортивні, розважальні, мистецькі та творчі заходи відбуватимуться цього дня у центрі Вараша.
З самого ранку на майдані Незалежності ярмаркуватимуть, тож усі бажаючі зможуть спробувати та придбати смачного поліського мацика, запашного меду та різноманітних трав'яних настоянок. Купити можна буде
не лише смаколики, а й прикраси для себе чи друзів: вишиті картини та
сорочки й гончарні та керамічні вироби.
Вже традиційно родзинкою святкування Дня міста стане смачне «Свято
хліба», організоване ТДВ «Кузнецовський хлібозавод». Вкотре мешканці
та гості Вараша матимуть змогу помилуватись оригінальними виробами
від найкращих майстрів хлібопекарської справи та скуштувати й придбати
різноманітну свіжу випічку.
На головній сцені міста впродовж усього дня танцюватимуть та співатимуть – там вражатиме глядачів різнобарв'ям талантів обласне свято народної творчості та побуту «Барви Надстир’я» за участю кращих
колективів з різних куточків нашої області: Дубровицького, Сарненського,
Рокитнівського, Володимирецького та Млинівського районів.
Урочиста частина свята розпочнеться на головній сцені міста о 18.00 з
молитви за мир та процвітання України.
Чудового настрою та позитиву усім присутнім додасть концерт за участю
талановитих місцевих артистів, етно-гурту «Дуліби», переможниці популярного телешоу «Голос країни» Оксани Мухи та українського фолькметал-гурту «Тінь сонця».
Завершать свято яскраве вогняне шоу та запальна дискотека.

«Літо-баскет 2019»

БДЮТ запрошує на гуртки

Підійшли до завершення тренувально-оздоровчі збори вихованок
відділення баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи Вараської
міської ради, які проводились на узбережжі Азовського моря, в місті
Бердянськ.
З 21 по 28 серпня юні гравчині покращували свої фізичні якості під керівництвом тренерів-викладачів Бабіка Андрія Миколайовича та Суса Віктора
Валентиновича. Діти змістовно і корисно проводили свій час, а також прийняли участь у Всеукраїнському турнірі з баскетболу серед дівчат 20062007 та 2008-2009 років народження.
Турнір було організовано дитячо-юнацькою спортивною школою Бердянської міської ради. Учасниками змагань були команди Запорізької, Луганської,
Рівненської областей та м. Київ.
У старшій групі наші дівчата, на
жаль, поступились командам з Рубіжного, Києва та Бердянська і в
підсумку посіли четверте місце. А
от в категорії 2008-2009 рр.н. наша
команда виявилась найкращою і в
напруженій боротьбі з киянками зуміла посісти перше місце змагань.
Від імені дітей та тренерів дякуємо відділу у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету
Вараської міської ради за фінансову підтримку, дякуємо батькам за
допомогу, дякуємо місту Бердянськ
за гостинність та теплу погоду.

Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради оголошує
набір дітей від 4 років на гуртки, студії та творчі об’єднання за напрямами:
художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний,
науково-технічний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний.
Досвідчені педагоги допоможуть розкрити та розвинути у вашій дитині
творчий потенціал. Нові знайомства та друзі підтримають у ній бажання
займатися обраною справою. Дружня атмосфера надихне на нові здобутки та досягнення. А головне – організоване дозвілля дитини та здоровий спосіб життя.
На Вас чекають за адресою: м. Вараш, м-н Перемоги, 23.
Телефон для довідок: (03636) 2-32-70.

Благодійна акція «Милосердя»

З 1 вересня по 17 жовтня 2019 року обласною організацією Товариства
Червоного Хреста України проводиться щорічна благодійна акція «Милосердя», присвячена Міжнародному дню людей похилого віку та Міжнародному дню боротьби з бідністю.
Для тих, хто має можливість надати допомогу у вигляді одягу, взуття,
продуктів харчування та речей першої необхідності одиноким пенсіонерам, інвалідам, малозахищених верств населення м.Вараш, звертатися
до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Вараш, який знаходиться за адресою: м-н Будівельників, 1
(ІІ поверх). Контактний телефон: (03636) 2-46-78.
Реквізити для перерахування коштів: отримувач: Рівненська
обласна організація Товариства Червоного Хреста України, ЄДРПОУ
02940316, р/р 26002022632001, МФО 300346 ПАТ «Альфа-банк», приТренер Віктор Сус значення платежу – благодійна допомога.

