Визначено переможців І етапу конкурсу «Майбутнє країни – у мріях дитини» серед школярів Воловецького району 
Днями в приміщенні Воловецького відділення Свалявської ОДПІ відбулося засідання журі, яке визначило переможців першого етапу конкурсу дитячої творчості «Майбутнє країни – у мріях дитини» на районному рівні.
Мета конкурсу – виховання та формування економічної грамотності, податкової культури, свідомого ставлення до сплати податків, зборів, платежів у школярів – майбутніх платників, зміцнення позитивного іміджу органів Державної фіскальної служби. 
Цього року на  районний етап конкурсу було представлено 52 творчих доробків з 11 шкіл району. Школярі представили на розсуд журі роботи різножанрового спрямування – малюнки, виконані у різних стилях, твори, роздуми, казки та вірші на податкову тематику. Майстерність школярів оцінювало журі у складі податківців, освітян, представників ЗМІ району. 
Перед членами журі, як завжди, постало складне завдання – визначити найкращих, бо в кожній дитячій роботі закладена часточка душі, натхнення та клопітка праця, яка виявляється у дитячій творчості, мріях і фантазіях.
Конкурсанти за допомогою дитячої уяви показали, якими важливими та необхідними для розвитку держави є податки. Роботи наповнені по-дитячому світлими мріями про майбутнє своєї країни, щасливе дитинство і добробут кожної родини.
Переможцями І етапу українського конкурсу дитячої творчості «Майбутнє країни – у мріях дитини» стали:
Серед художніх творів: 

У віковій  категорії 9-11 років: 
1 місце – Голянич Євгенія, 10 років, учениця 5 класу Завадської ЗОШ І-ІІ ст за малюнок “ Майбутнє країни – у мріях дитини».
2 місце – Чекета Юлія, 9 років, учениця Завадської ЗОШ І-ІІст за малюнок “Щасливе майбутнє твоєї країни – це вчасні податки що сплатиш ти нині».
3 місце – Бірчин Тетяна” - 10 років  ,учениця 5 класу Нижньоворітської школи-інтернату.
Мумряк Ангеліна – 11 років, учениця Лазівської ЗОШ І-ІІ ст. за малюнок “Сплачувати пора податки“.

У віковій категорії 12-15 років: 
1  місце- Щобак Юрій 14 років, учень Гукливської ЗОШ І-ІІст за малюнок “Бюджет“;
2 місце – Кедік Олег, 12 років,учень Біласовицької ЗОШ І-ІІст за малюнок “І воскресне Україна”;
3 місце – Гулан Євгенія – 12 років учениця 7 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст.- за малюнок “Сплатив податки- живи в достатку”

Серед літературних творів:

У віковій  категорії 9-11 років: 
1 місце- Бодак Антоніна -, учениця Біласовицької  ЗОШ І-ІІст. за вірш“ Моя Україна“;
2 місце – Кінч Аліна, учениця 6 класу Канорської ЗОШ І-ІІст за вірш “Україна в мріях“;
3 місце – Кубаш Тетяна, Біласовицька ЗОШ І-ІІст. за казку “Казка про Україну”.

У віковій  категорії 12-15 років: 
1 місце - Курах Мар’яна - в, учениця Жденіївської ЗОШ І-ІІІст. за публіцистичний роздум ”Про податки“;
Коростовський Юліан – 14 років, учень Нижньоворітської ЗОШ І-ІІІ ст. За вірш “Мрії дитини“
2 місце – Яремчук Ірина,  14 років, учениця Воловецької ЗОШ І-ІІІст за 
 твір “Майбутнє країни у мріях дітей“;
3 місце – Лютянська Мар’яна, 12 років, учениця Жденіївської ЗОШ І-ІІІст за казку “Казка про країну Податковію”.
Вітаємо переможців конкурсу і бажаємо успіху в наступному, ІІ етапі, який пройде на регіональному рівні. Разом з тим, висловлюємо щиру вдячність всім учасникам, їхнім вчителям та наставникам за виховання свідомого талановитого покоління.

