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У

сьогоднішню днину хочу щиро скласти вітання для Вас усіх з Різдвом Христовим
та новим 2017 роком, який дає нам Всевишній. Ми переживаємо складний час у становленні нового українського суспільства, час реформ, встановлення регіонального управління,
все створюється нове. Початком змін став 2016 рік, який тепер закінчився. Це були перші кроки до реформування нового демократичноукраїнського суспільства.
Новий рік стане роком доопрацювання розпочатого та розвитку нового у сфері соціального життя в Україні та нашій Угорницькій громаді. Незважаючи на труднощі, ми не зупинялись, наполеглива праця дає результати, а саме: незабаром відкриття дитячого садочку, будівництво каналізаційної системи, укладання нового
асфальтного покриття по вулицях нашого села, чимала допомога військовим на Сході України, будівництво музею, поступове покращення умов для школярів Угорницької школи та інші соціальні
справи для покращення життя нашої громади.
Сьогодні глибоко переконана у світлому майбутньому для
українців. Тільки добра праця. Свідомість відповідальності принесе нам добре життя, яке залежить тільки від нас самих.
Вітаючи Вас, Бажаю міцного здоров’я усім родинам, мирного
неба, добробуту та Божих ласк у звершенні щоденного життя, радісної коляди, родинного затишку та святкового настрою.
Любов Атаманчук, сільський голова.
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Н

айперше складаю слова подяки за підтримку та покладення на мене відповідальності у представлення інтересів громади у міській раді. Завершився 2016 рік, який
був дуже важким у становленні як політичних,
так і економічних справ. Сподіваюсь і вірю, що новий 2017 рік стане
роком світлої надії у формуванні добробуту людей, зокрема і нашої
громади, за яку дбаєм і стараємось у її розвитку. Думаю, самі бачите результати змін.
Розділяю разом з Вами радість Божого народження у новому
2017 році, бажаю, щоб у кожній родині був спокій, затишок і мир,
якого нам так не вистарчає, щоб лунав спів різдвяних колядок,
вертепів, а святковий стіл був завжди щедрим. Доброго вам Нового року та здорового проведення Різдвяних свят.
Роман Онуфріїв, депутат міської ради.

Моє село — Угорники

Місцевий часопис громади с. Угорники Івано-Франківської міськради
Журнал виходить один раз у квартал
(на підставі рішення виконкому сільської
ради № 24 від від 22 травня 2012 року

Верстка і друк

Наклад 1000 прим. Зам. № 9851.

Сільський голова, депутатський корпус та громада с. Угорники
складає щирі слова подяки п. Роману Онуфріїву за вагому
підтримку у видавництві місцевого часопису
«Моє село — Угорники»
Редакційна колегія:
Любов Атаманчук, Марія Петрунів,
Любов Юрків, Галина Мартиненко,
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Звіт сільського ГОЛови

про проведену роботу в 2016 році

Ш

ановні односельці! Закінчився 2016 рік — рік, наповнений подіями, святами та проблемами сьогодення. У відповідності до вимог чинного законодавства України, а саме Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сьогодні маю честь прозвітувати перед вами про свою роботу
впродовж річного терміну.
У своєму звіті хочу відмітити позитивні сторони та здобутки, яких
ми разом досягли впродовж року,
обумовити позитивні напрямки діяльності депутатського корпусу, виконавчого комітету, звичайно, намітити конкретні завдання для себе
особисто, депутатів, членів виконкому, що сприятиме подальшому
розвитку села, і намітити план роботи на 2017 рік.
Спільно з депутатами та виконкомом сільської ради спрямовуємо
свої зусилля на виконання своїх повноважень та пошуків методів і підходів до розв'язання назрілих гострих
життєвих питань. У практичній діяльності увагу приділяю сесійній роботі, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій. При всіх складнощах сучасного
життя сільська рада цілеспрямовано
проводить свою роботу щодо удосконалення форм координації діяльності виконавчого комітету.
В 2016 році проведено 7 сесій
сільської ради, 12 засідань виконкому сільської ради на яких розглянуто понад 290 звернень (в т.ч. з виїздом на місце) і прийнято відповідно стільки ж рішень. Розглядалися
питання благоустрою, медичного,
культурного розвитку, про безпеку
життєдіяльності, питання сільського
бюджету, земельні питання, оформлення права власності на житлові
будинки та інші проблеми, які потребували вирішення.
Сільською радою вчинено 46 нотаріальних дій, проведено 54 державних реєстрацій актів цивільного стану, видано понад 1095 довідок
різноманітного характеру, складено 135 актів обстеження житловопобутових умов проживання. У виконкомі сільської ради здійснюється контроль за власними рішеннями
та документами вищестоячих організацій. Інформація про хід виконання документів, які перебувають на
контролі, надається до відділів міськвиконкому у встановлені терміни.

Площа території села Угорники — 734 га, вся площа включена в
межі населеного пункту. За даними
господарських книг налічується 950
домогосподарств. Населення становить — 3472 особи. У 2016 році
народилося 25 дітей та померла 31
людина. На протязі року до села
прибуло 43 особи.
Основні напрямки діяльності
сільської ради у минулому році були
визначені Програмою соціальноекономічного розвитку села, відповідно до якої спільними зусиллями було досягнуто певних успіхів у
соціально-економічному розвитку
територіальної громади.
Одним із найважливіших завдань сільської ради є робота по
наповненню місцевого бюджету,
адже коли є кошти, тоді розвивається громада. Над наповненням
бюджету сільська рада працювала постійно. На жаль, бюджет села
не дає в повному обсязі ефективно
вирішувати соціальні питання громади. Для вирішення багатьох проблем співпрацюємо з міським та обласним бюджетами. Сільський бюджет в цілому по надходженнях загального та спеціального фонду
складав 4745,0 тис. грн. з запланованого 3045,0 тис.грн. Хочу відмітити, що бюджет цього року суттєво
збільшився за рахунок акцизу з продажу нафто-продуктів та алкоголю
з підприємств та торгових точок, які
розташовані на території села.
В поточному році продовжувались роботи по розвитку інфраструктури села. Особлива увага приділяється школі, адже в навчальних закладах плекається майбутнє України. Рішенням сільської
ради виділяється щорічна премія кращим учням школи. За кошти
міського бюджету проведено ремонт даху школи, здійснюється заміна старих вікон на металопластикові. За участь у міському конкурсі
проведено реконструкцію центрального входу в школу.
За сприяння меценатів надавались солодкі подарунки до Дня Миколая Чудотворця, придбані навчальні парти. За кошти сільського
бюджету закуплено футбольну форму для команди школи та спорт
інвентар. Слід відзначити велику роль батьків та вчителів у покращенні матеріальної бази установи.
Останнім
часом
надзвичайно серйозно ставиться питання про

обов’язковість дошкільної освіти, піднесення її ролі у виховному процесі.
Предметом постійної турботи громади є дошкільне виховання і навчання. З приємністю відзначаю, що тільки в нашому приміському селі впродовж кількох років успішно функціонують дошкільні групи на базі школиінтернату, де на сьогоднішній день
перебуває 46 дошкільнят, більшість
з яких продовжує навчання у нашій
школі. Та на жаль, даний заклад не
має можливості прийняти всіх бажаючих, тому приорітетним напрямком
сільської ради поточного року є відкриття нового, сучасного дошкільного закладу. Станом на сьогоднішній
день проводяться завершувальні роботи, закуповується відповідне обладнання та інвентар.
Третій рік поспіль наші мешканці
отримують медичну допомогу в сучасному відділенні сімейної медицини, яке є одне з найкращих в області, що підтверджують обласні та
всеукраїнські семінари на базі нашого відділення. Для якісного функціонування даного закладу з бюджету сільської ради виділяються
кошти на придбання медикаментів,
обладнання та палива для автомобіля, який обслуговує нашу медичну
установу.
Сільська рада підтримує ініціативи громади у розвитку культури. Рівень аматорського мистецтва
знаходиться на належному рівні.
В будинку культури до кожного свята проводяться тематичні виступи. При Народному домі діють: Народний аматорський хоровий колектив «Прикарпаття», ансамбль Союзу українок «Берегиня», молодіжний хор духовної музики, вокальний
ансамбль «Коралі», вокальний дует
«Тандем», гурт «5-тий ОКЕАН»,
танцювальний гурток дитячого танцю «Денс-Арт» та дитячий гурток літературного читання «Ранок ».
Протягом року в Народному домі
до свят проводяться масові заходи за участю творчих колективів та
наших талановитих дітей. Особливо слід відмітити урочистості до Дня
Т. Шевченка та концерт, приурочений 25-й річниці Незалежності України та третій річниці трагічних подій
на Майдані.
Цього року хор «Прикарпаття»
черговий раз продемонстрував свій
професійний рівень та підтвердив
звання Народного.
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Усвідомлюючи важливе значення розвитку культури в нашому селі,
задля збереження нашої духовності,
звичаїв та традицій, з бюджету сільської ради виділяються кошти для
покращення матеріально-технічної
бази Народного дому. Учасникам
хору оновлено сценічні костюми —
для жіночого складу пошито накидки
на плаття, для чоловічого складу пошито утеплюючі підкладки під кептарі. Ансамблю «Коралі» пошито костюми, придбано взуття. Виділяються кошти для перевезення колективів до місця проведення різноманітних заходів. Цього року за підсумками роботи та з нагоди святкувань
90-річчя з часу відкриття Народного
дому учасників колективів премійовано грошовими винагородами.
Приємним є те, що споглядати
творчих наших односельчан і оцінювати їхній талант можемо не тільки
ми з вами. Колективи художньої самодіяльності Народного дому є постійними учасниками як міських, так
і обласних фестивалів та конкурсів.
З метою збереження історичної пам’яті нашого села розпочато
роботи по будівництву музею, біля
якого буде встановлено пам’ятник
великому кобзареві — Тарасу Григоровичу Шевченку.
На протязі 2016 року постійно
підтримувався належний порядок
на території села, прилеглих територіях в установах, розташованих
на території сільської ради, проводились толоки по наведенню порядку та благоустрою, по необхідності проводилось обкошування узбіччя доріг, території сільського кладовища. На протязі 2016 року проводився централізований вивіз сміття з території села та господарств
мешканців. В зимовий період було
забезпечено вчасне розчищення вулиць населеного пункту від снігу.
Для забезпечення відповідних
умов руху автотранспорту здійснено

обрізку дерев та сухостою по вулиці Федорченко. Проводились роботи
по відновленню вуличного освітлення. Здійснено поточний ремонт вулиці Сеченова. Встановлено дощоприймальні колектори на перехрестях вулиць Повстанців, Прикарпатська. Встановлено загороджувальні
стовпи по вулиці Церковній.
Одним з основних питань для
нашого села, як і в цілому в державі, є питання доріг. В цьому році
з бюджету сільської ради виділено
кошти на проведенння експертизи
та профінансовано роботи по капітальному ремонту доріг вулиць Купальської, Калинової, Яблуневої,
Лугової. Проведено вибірковий капітальний ремонт вулиці Прикарпатської.Здійснено поточний ремонт
щебенем обочин вулиці Повстанців. Облаштовано щебенем перехід з вулиці Повстанців на Новорічну та провулку вулиці Новорічної.
Зроблено проект та побудовано водопровід по вулицях Ганушевських,
Настуні Івасишин.
Особливо важливим та стратегічним напрямком роботи виконкому
за-лишається будівництво каналізаційної мережі. Збудовано центральний колектор по вулицях Калиновій,
Яблуневій, Луговій, Лозовій, частково Береговій та Львівській. На сьогодні виконуються роботи по запуску каналізаційної насосної станції.
Сільська рада стала переможцем обласного конкурсу проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування за проект «Село живе,
коли у школі комфортно і затишно дітям», відповідно до якого за
кошти обласної ради та села буде
проведено капітальний ремонт коридору першого поверху школи.
Розпочато роботи по списанню
меліоративної системи сільськогосподарських земель, які знаходяться
в полі, в т.ч. житлових масивів «За
школою», «Надгора». Списання ме-

ліоративної системи в майбутньому
дасть можливість використання земель згідно генерального плану.
На прохання землевласників масиву «Через дорогу» переведено
земельні ділянки з категорії особистого селянського господарства під
будівництво. В масиві «Рінь» відведено земельні ділянки під будівництво учасникам АТО, багатодітним
та ін. пільговим категоріям.
Важливу роль в нашому житті відіграє розвиток фізичної культури та спорту. З метою створення належних умов занять спортом
та проведення здорового способу
життя виконкомом виготовлено проект реконструкції сільського стадіону, в якому передбачено футбольне
поле, бігові доріжки, багатофункціональне поле зі штучним покриттям,
вуличні тренажери, вуличний стаціонарний тенісний стіл. На завершенні роботи глядацьких трибун з
роздягалками для футболістів.
Хочу відмітити, що для вирішення деяких питань треба бажання
всіх — зробити наше село кращим.
Велика заслуга у вирішенні багатьох питань соціально-економічного
розвитку нашого села належить депутату міської ради Роману Онуфріїву. Висловлюємо п. Роману щиру
подяку та сподіваємося на подальшу співпрацю.
Шановні односельці! Я щиро
вдячна за проведену спільними зусиллями роботу в нашій територіальній громаді. Сільська рада покладає надію на Вашу підтримку і
допомогу у виконанні намічених завдань та планів. Оцінюючи досягнуте, знаючи проблеми, будемо активно вести пошук шляхів їх вирішення, щоб забезпечити прискорення
позитивних зрушень у розвитку нашого села.
Сільський голова Любов Атаманчук

Музей в селі Угорники
Де ріка несе бистрі свої води,
а поблизу є Вовчинецькі гори,
де сади цвітуть і де біленькі хати,
Є таке село, Угорниками звати.

Б

истрі води Бистриці Надвірнянської, на правому березі якої
розкинулось село Угорники,
несли свої води, а з ними і нашу історію в небуття, і немов краплинки води,
і залишили нам багату минулу історію.
Багато трагічних подій пережили наші

предки: напади турків, перша і друга
світові війни, Радянський Союз. В усі
часи наші предки завжди боролись за
незалежність України.
У 1991 році Україна стала незалежною державою. В пам’яті односельчан залишились борці, які боролись за її незалежність. Їхніми іменами названі вулиці, їм встановлені пам’ятники. А для майбутніх поколінь, з ініціативи сільського голови
Любові Зеновіївни Атаманчук, від-

криється музей села, де будуть експонати, якими користувались наші
предки ще від заснування села до
наших днів. А біля музею стоятиме
пам’ятник Т.Г.Шевченку.
Шановні мешканці села! Можливо, в когось є старовинні речі (посуд, вишивки та інше), які мають історичну цінність, приносіть в музей.
Адже це музей нашого села.
Депутат сільської ради
Михайло Ребко
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УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківська міськрада Івано-Франківська область
Сьоме демократичне скликання Десята сесія

Рішення від 23 грудня 2016 року

Про сільський бюджет на 2017 рік
Відповідно до п.23 ст. 26, 28, 42
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог ст. 76
Бюджетного Кодексу України сільська рада
в и р і ш и л а:
Визначити на 2017 рік:
— доходи сільського бюджету у
сумі 2 745 300,00 грн. Доходи загального фонду сільського бюджету визначити в сумі 2 595 300,00 грн., у
тому числі субвенція з міського бюджету на утримання сільських будинків культури, клубів та інших клубних закладів в сумі 175 300,00 грн. та
доходи спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 150 000,00 грн., у
тому числі субвенція з обласного бюджету — 150 000,00 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
— видатки сільського бюджету у
сумі 2 745 300,00 грн., в тому числі
видатки загального фонду сільського бюджету — 1 895 300,00 грн., видатки спеціального фонду сільського
бюджету 850 000,00 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;
— профіцит загального фонду
сільського бюджету у сумі 700 000,00
грн. напрямком використання якого
визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та дефіцит спеціального фонду сільського
бюджету 700 000,00 грн., джерелом
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
в сумі 700 000,00 грн. (додаток 2).
2. Визначити оборотний касовий
залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1000,00 гривень.
3. Затвердити перелік захищених
видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та
енергоносіїв;
поточні трансферти населенню.
4. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету
на 2017 рік належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також субвенції з інших місцевих бюджетів.
5. Установити, що джерелами
формування спеціального фонду
сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу
України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.
6. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатоком 4
до цього рішення.
7. За погодженням із постійною
комісією сільської ради з питань бюджету та соціального захисту населення здійснюється:
— перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними призначеннями у межах загального обсягу бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо
по загальному та спеціальному фондах;
— перерозподіл
видатків
по
об’єктах виробничого та невиробничого призначення бюджету розвитку
(спеціального фонду) сільського бюджету в межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням на
сесії сільської ради;
— збільшення доходів у зв’язку
із збільшенням фактичних надходжень понад бюджетні призначення
по збору за першу реєстрацію транспортного засобу і спрямовування їх
на відповідні видатки згідно пункту 4
статті 23 Бюджетного кодексу України з унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду
сільського бюджету.
8. Дозволити виконавчому комітету сільської ради проводити фінансування капітальних вкладень по спеціальному фонду сільського бюджету за рахунок коштів переданих із
загального до спеціального фонду
сільського бюджету відповідно до ст.
71, 72 Бюджетного Кодексу України,
з подальшим затвердженням таких
змін на сесії сільської ради.
9. Встановити, що внесення змін
до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
Надати право виконавчому комітету сільської ради у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів
функціональної та відомчої класифікації, вносити відповідні зміни в сільському бюджеті.
В окремих випадках, з метою
належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період
нормативно-правових актів Верхо-

вної Ради України, Кабінету Міністрів
України та його доручень, дозволити
проведення уточнень сільського бюджету і розподілу вільних залишків
бюджетних коштів за поданням сільської ради постійній комісії сільської
ради з питань бюджету та соціального захисту населення з подальшим
затвердженням її рішень чи відповідних їм розпоряджень сільського голови на черговому засіданні сесії сільської ради.
10. Надати дозвіл керівнику місцевого фінансового органу (голові
сільської ради) на отримання короткотермінових позичок в Головному
управлінні Державного казначейської
служби для покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати
під час виконання загального фонду
сільського бюджету, в частині фінансування захищених статей видатків.
11. Дати дозвіл виконавчому комітету сільської ради здійснювати на
конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду. Надати право керівнику місцевого фінансового органу (голові сільської ради) за рішенням конкурсної комісії підписувати
договір депозиту з подальшим поверненням до кінця поточного року
(п.8 ст.16 Бюджетного кодексу).
12. Здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно
до постанови Кабінету міністрів України №1404 від 23.04.2014р. №117
«Про здійснення попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», із змінами та доповненнями.
13. На кінець бюджетного періоду
УДКСУ в м. Івано-Франківську зберігає залишки коштів на рахунках міського бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень
на наступний бюджетний період залишки коштів перераховуються до
сільського бюджету.
14. Додатки 1-4 до цього рішення
є його невід’ємною частиною.
15. Рішення сільської ради «Про
сільський бюджет на 2017 рік» опублікувати в часописі «Моє село —
Угорники».
16. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова Любов Атаманчук
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Про звільнення від сплати земельного податку в 2017 році

Відповідно до статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 284 Податкового
кодексу України, сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Звільнити в 2017 році від сплати земельного податку в розмірі 100
відсотків:
1.1.Орган місцевого самоврядування, який повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
2.Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку,
надають в оренду земельні ділянки,
окремі будівлі, споруди або їх части-

ни, податок за такі земельні ділянки
та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на
загальних підставах з урахуванням
прибудинкової території.
3.Рекомендувати платникам податку, які користуються пільгами з цього податку, вивільнені кошти спрямовувати на проведення капітального та поточного ремонтів приміщень, впровадження заходів з енергозбереження та зміцнення
матеріально-технічної бази зазначених підприємств.
4.Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він

звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У
разі втрати права на пільгу протягом
року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у
якому втрачено це право.
5.Дане рішення оприлюднити
в місцевому часописі «Моє селоУгорники».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань бюджету та соціального
захисту населення О.Кліщ, головного
бухгалтера Н.Гарасимик.
Сільський голова Любов Атаманчук

УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківська міськрада Івано-Франківська область
Сьоме демократичне скликання Десята сесія

Рішення від 23 грудня 2016 року

Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на території села Угорники на 2017 рік
Керуючись статтями 7.12.30.266
Податкового кодексу України від
02.12.2010 року № 2755-VІ, пунктом
24 частини 1 статті 26, статтею 59
Закону України від 21.05.1997 р. №
290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада»
в и р і ш и л а :
1.Звільнити від сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
1.1.Фізичні особи, які мають статус учасників бойових дій, та учасників бойових дій, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередньо участь в антитерористичній
операції, забезпечення її проведення, інваліди 1 — 2 групи у власнос-

ті яких перебувають об’єкти житлової
та або нежитлової нерухомості.
Така пільга застосовується лише
для одного об’кта житлової та або
нежитлової нерухомості на одну особу вказаних категорій.
1.2.Релігійні організації села Угорники, статути (положення), яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку, у власності яких
перебувають об’єкти нежитлової та
або житлової нерухомості.
1.3.Дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади, у власності яких
перебувають об’єкти нежитлової нерухомості.
2.Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не надаються на об’єкти
оподаткування (їж частки), які використовуються їх власниками з метою

одержання доходів (здаються оренду, лізинг, позичку, використовуються
у підприємницькій діяльності).
3.Дане рішення вступає в дію з
01.01.2017 року.
4.Дане рішення оприлюднити в
місцевому часописі «Моє село –Угорники».
5.Організацію виконання рішення
покласти на Державну податкову інспекцію у м.Івано-Франківську головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області. (Л.Слободян).
6. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань бюджету та соціального
захисту населення О.Кліщ, головного
бухгалтера Н.Гарасимик.
Сільський голова Любов Атаманчук

УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківська міськрада Івано-Франківська область
Сьоме демократичне скликання Десята сесія

Рішення від 23 грудня 2016 року

Про внесення змін до рішення 22-ої сесії від 25.12.2013 р.
«Про внесення змін до рішення 8-ої сесії
від 14.12.2011 р.«Про сплату за вивіз сміття»
Керуючись ст.26, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
УКраїні» та заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Н.Гарасимик в зв’язку із збільшенням витрат на утримання про
утримання території села в належному санітарному стані, сільська рада
в и р і ш и л а:

1. Рішення 22-ої сесії від 25 грудня 2013 року «Про внесення змін до
рішення 8-ої сесії від 14.12.2011 р.
«Про сплату за вивіз сміття» вважати таким, що втратило чинність.
2. Встановити плату за вивіз побутових відходів з домогосподарств
жителів села на утримання території
села в належному санітарному стані

(благоустрій) в розмірі 40 (сорок) гривень від дорослого члена сім’ї у рік.
3. Рішення опублікувати в місцевому часописі «Моє село — Угорники».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань бюджету та соціального
захисту населення О.Кліщ, головного
бухгалтера Н.Гарасимик.
Сільський голова Любов Атаманчук
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УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківська міськрада Івано-Франківська область
Сьоме демократичне скликання Десята сесія

Рішення від 23 грудня 2016 року

Про утримання сільського кладовища
в належному санітарному стані
Керуючись ст.26, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
УКраїні» та заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Н.Гарасимик про утримання сільського кладовища в зв’язку із
збільшенням витрат на утримання
сільського кладовища в належному
санітарному стані, сільська рада
в и р і ш и л а:

1.Рішення 14-ої сесії від 26 грудня 2012 року «Про внесення змін
до рішення 2-ої сесії від 23.12.2010
р. «Про утримання сільського кладовища в належному санітарному
стані» вважати таким, що втратило
чинність.
2.Встановити плату за утримання сільського кладовища в належному санітарному стані та вивіз відходів з кладовища (благоустрій) в

розмірі 50 (п’ятдесять) гривень з домогосподарства у рік.
3.Рішення опублікувати в місцевому часописі «Моє село — Угорники».
4.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
комісії з питань бюджету та соціального захисту населення О.Кліщ, головного бухгалтера Н.Гарасимик.
Сільський голова Любов Атаманчук

Функціональні обов’язки комунального працівника
по обслуговуванню сільського кладовища
Комунальний працівник по обслуговуванню сільського кладовища керується “Положенням” про захоронення на кладовищі села Угорники” затвердженого рішенням сесії
сільської ради та зобов’язаний:
1. При захороненні дотримуватися граничних меж рядів та відповідної щільності могил.
2. Вести журнал обліку довідок
виданих сільською радою щодо захоронення на сільському кладовищі.
3. Утримувати в належному санітраному стані господарське приміщення та нести відповідальність за
збереження господарського реманенту.

4. Постійно забезпечувати порядок на території кладовища:
-окультурювати території біля
Соборних Хрестів;
-викошувати траву та прибирати сміття на території кладовища за
винятком місць безпосереднього захоронення (могил);
-здійснювати обрізку дерев по
периметру кладовища;
-здійснювати
догляд
за
під’їздною дорогою до кладовища
та доглядати за насадженою алеєю хвойних дерев, викошувати траву а також утримувати в належному
стані місце передбачене для стоянки автомобілів;

-недопускати та при необхідності
здійснювати вирубку самонасіяних
дерев та кущів;
-слідкувати за тим, щоб відвідувачі кладовища виносили сміття у
спеціально відведені місця;
-забезпечувати регулярний вивіз
сміття;
-виконувати інші роботи по благоустрою та впорядкуванню сільського кладовища;
5. Виконувати інші доручення
сільського голови.
Сільський голова Любов Атаманчук

До уваги мешканців !

Н

а сьогоднішній день здійснено будівництво каналізаційної мережі по ву-

лицях:
Підкови, Новорічній, Стрілецькій, Купальській, Береговій,
Лозовій, Калиновій, Яблуневій,
Луговій, Львівській. Проводяться роботи по запуску каналізаційної насосної станції та здачі
вищевказаних мереж в експлуатацію.
Звертаємо увагу мешканців
вищевказаних вулиць на те, що
труби тільки прокладені а сама
каналізаційна система ще не
працює. Не встановлені насо-

си для перекачування каналізаційних відходів, а сама каналізаційна система не передана
на баланс КП «Водоекотехпрому». Окремі мешканці самовільно підключили свої будинки до
прокладеної каналізаційної системи, підкреслюємо до прокладеної, але не зданої в екплуатацію, чим самим підтопили КНС
та унеможливлюють її підключення та запуск. В кінцевому результаті нечистоти повернуться
в помешкання.
Власники, які хочуть підключити свій будинок до каналіза-

ційної системи повинні отримати рішення виконкому про дозвіл на підключення, виготовити
техумови та проект у КП «Водоекотехпром». Після проведення
робіт отримати акт та виконати
виконавчу зйомку новозбудованих мереж та укласти угоду на
експлуатацію.
Всі самовільно підключені
будинки до каналізаційної системи є не законними. Власники
будуть оприлюднені та притягнені до адміністративної відповідальності.
Виконком.
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пливають
останні дні
2016 року,
який, як і два попередні, був не простим для нашої
держави.
Україна стоїть
на порозі прекрасних зимових свят — Нового Року та
Різдва Христового.
У ці дні хочу щиро привітати Вас,
шановна громадо, дорогі посестри,
та побажати здоров’я, щастя, добра, злагоди і миру.

Нехай новонароджений Спаситель обдарує своїми ласками і благодатями кожного з нас: і тих, хто зустріне ці свята в дружньому сімейному колі, і наших мужніх захисників, які, жертвуючи своїм життям,
на Сході відстоюють незалежність
України і мирне життя співвітчизників.
Тож нехай Ісус — Дитятко, що
прийшов у Світ, щоби спасти його,
допоможе нам здобути перемогу добра над злом, відчути радість
торжества справедливості і дочекатись такого бажаного миру і спокою.

Зичу Вам веселих свят, смачної
куті, родинного затишку і гарної коляди.
Різдвяна зірка світлом чистим
Відродження віщує нам,
Криштально-срібним благовістом
Відлунить радість небесам.
Святе дитя всміхнеться світу
І дотиком малих ручат
Вкраїну нашу всипле квітом
І зацвіте вона, мов сад.
Христос рождається!
Славімо його!
Голова осередку СУ Люба Юрків

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Івано-Франківський
міський
військовий комісаріат проводить
набір громадян України на військову службу за контрактом на
посади рядового, сержантського
і старшинського складу.
Приймаються громадяни призивного віку, які мають вищу,
професійно-технічну, повну або
базову загальну середню освіту і
не проходили строкової військової служби, військовозобов’язані,
а також жінки (обов’язково письмова згода від командира частини), які не мають військових звань
офіцерського складу, з
відповідною освітою та
спеціальною
підготовкою. Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового,
сержантського та старшинського
складу становить від
18 до 40 років. Разом
з тим, так як в державі на даний час триває особливий період, громадяни України,
які не досягли граничного віку перебування в запасі,
можуть бути прийняті на військову
службу за контрактом. Відповідно
до статті 28 Закону України "Про
військовий обов’язок і військову
службу, граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі встановлено до 60 років, для
військовозобов’язаних-жінок —
граничний вік перебування у запасі встановлено до 50 років.
Строки військової служби при
прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового,

сержантського і старшинського
складу.
Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу
за контрактом, встановлюються такі
строки військової служби в календарному обчисленні:
з військовозобов’язаними, прийнятими на посади рядового складу — строком на 3 роки;
з військовозобов’язаними, прийнятими на посади сержантського
і старшинського складу — строком

від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;
Грошове забезпечення війсь
ковослужбовця рядового, сержантського складу
Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної
посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. На сьогоднішній час
грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського
складу становить від 7000 до 8500
грн., а також один раз на рік надається:

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
у розмірі місячного окладу грошового утримання;
- грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки у розмірі місячного
грошового забезпечення.
При переїзді до нового місця військової служби в інший населений
пункт виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена
сім’ї.
Для
контрактників,
які проходять військову
службу в зоні проведення АТО, встановлена додаткова грошова винагорода від 1200 до 4000
гривень.
Крім того, для жителів м. Івано-Франківська,
хто прийняв рішення
вступити на військову
службу за контрактом,
встановлена одноразова
грошова допомога в розмірі 4000 гр. за рахунок
коштів місцевого бюджету.
Інформація про наявність вакансій у військових частинах
Збройних Сил України знаходиться як в обласному, так і в міському військових комісаріатах. Перелік вакантних посад постійно
оновлюється на підставі заявок
з військових частин.
Чекаємо за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Княгинин, 20, міський військовий комісаріат. Телефони: 75-46-43, 0673710142.

духовна сторінка
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Рік духовної праці 2016–2017
парафіяльний звіт

Н

а завершення року відбулась
подячна Літургія, після якої відбулось обговорення душпастирського плану розвитку парафії на
2017 рік і підведено підсумки 2016 року
Божого, а саме:
Духовні справи:
• Проведено парафіяльний фестиваль «Розколяда в Угорниках» за
участю парафій Південно-Східного
Протопресвітеріату та гостей сусідніх
парафій.
• Вшановано пам'ять річниці відходу до вічності митр. прот. Романа
Голейка та відкриття пам’ятних таблиць парохам с. Угорники у притворі
парафіяльної церкви.
• Духовні вправи і реколекції в час
великого посту.
• Відвідування хворих, самотніх
та малозабезпечених та неповносправних.
• Проведено передпасхальні май
стер-класи для молоді.
• Організовано молитовну ходу
«Хресна дорога духовенства і вірних
Південно-Східного протопресвітеріату».

• Засновано молодіжну спільноту та відзначено річницю заснування
спільноти «Матерів в молитві».
• Привезено для парафії і постійного перебування у храмі покровителя мощі св. влкмч. Юрія.
• Збільшилось дітей в участі в
парафіяльно-літніх таборах (проведено два заїзди по 40 осіб).
• Проведено молитовне, безперервне стояння в наміренні за мир в
Україні.
• Духовна опіка над школярами
Угорницької школи (щотижнева Літургія, сповідь, катехизація).
• Розпочато практику «Веселі канікули», тижневі заняття для дітей
при церкві на початку літніх вакацій,
приурочених до «Року Божого Милосердя».
• Підготування Дітей до урочистого причастя і першої сповіді.
• Участь у парафіяльних та Патріаршій прощах та проходження дверей
«Божого милосердя».
• Участь у вишколі активних парафіян.

• Підтримка акції «Святий Миколай іде до дітей-сиріт».
• Підтримка благодійних акцій БФ
«Карітас Івано-Франківськ».
• Передріздвяні реколекції та про
ведення Різдвяної просфори 2016.
• Господарська діяльність
• Проведено реконструкцію церковного подвір’я, викорчувано старі
дерева та насаджено нові.
• Оновлено газони біля храму та
клумби.
• Підготовлено ділянку під закладання парафіяльного саду (реконструкція старого) та розбудови рекреаційної зони парафії для парафіян.
• Встановлено чотири нові вітражні скла в парафіяльному храмі.
• Проведено закуплення будівельних матеріалів (цегли, пиломатеріалів) для зведення дочірнього храму.
Проведено лінію електропередач до
ділянки забудови (фундаменту), завершення виготовлення технічної документації.

о. Юрій Трухан — парох.
о. Мирослав Татумиряк — сотрудник.
Учасники душпастирської та
економічної рад.

Отець Юрій Трухан — парох с. Угорники : «…Різдвяний час — це час

миру і любові, який маємо прийняти від Бога і наповнювати ним
світ навколо нас, протягом цілого року Божого…»

Д

орогі в
Христі брати і сестри,
любі парафіяни,
дорога мол оде.
Прийняти дитя Ісуса у своє серце і
життя, поставити
його на перше місце, а відтак наші
справи і турботи. Тільки в такий спосіб кожний зможе відчути Божу присутність та РАДІСТЬ РІЗДВА і зрозуміти,
що в час тихої Різдвяної ночі, коли вся
рідня збирається за столом для святої
вечері, Бог приходить до нас, щоб спасти кожного і привести до вічного Неба!
Маленьке дитя — Ісус, повне Божої
Благодаті і любові, приходить у світ до
людей, щоб поділитися з кожним Божим світлом, зігріти серця усіх, підтримати, розрадити, оздоровити, благословити на всі потреби, потішити, застерегти, зупинити, порадити. І робить це через важливий Божий інструмент — Христову Церкву, яку встановив, як місце зустрічі з Живим Богом.
Сучасне життя трактує нам багато
цікавого, корисного, і не завжди подає
тяжіння до споживацького життя, а від-

так віддаляє нас від Бога. Ми забуваємо про свого Творця, поринаємо у свої
щоденні клопоти і турботи, радіємо за
свої успіхи, розчаровуємось в негараздах, терпимо наслідки не морального життя, а в кінцевому, забуваємо
і відходимо від Божого інструменту —
Церкви. Різдво перетворюється на застілля, вихідні дні, як їх називаємо, пізніше приходять будні і так минає життя. Чи може таке суспільство бути здоровим, коли не поважає і забуває про
Бога? Чи можемо мати добрих дітей,
які не знають дороги до Божого дому?
Таких запитань є дуже багато.
Сьогодні Господь знову пригадує
нам: «…дитино, я прийшов, щоб зігріти тебе, як добрий татусь, я прийшов,
щоб звеселити і підтримати тебе, розділити з тобою твої справи…», промовляє до кожного. Почуймо Голос
Божий!
Христос Рождається — Славімо
Його! — вітаємось в час різдвяних
свят, тим самим прославляємо і визнаємо Бога і радіємо з того, що Бог
є з нами — живімо цим протягом цілого року!
Церква — це живий організм,
це — місце, де зможемо зреалізувати себе в повноті свого земного жит-

тя, єднаючись Євхаристійно з Немовлям — Ісусом, який відкриє у нас всі
таланти для соціального, морального,
національного життя в громаді та парафії.
В Різдвяний час бажаємо усім Вам
пережити радісно зустріч з новонародженим Ісусом, залишити і забути всі неспокої і негаразди, примиритись і подати руку миру і любові і сісти
до святої вечері, єднаючись родинно,
цю теплу і спокійну атмосферу несімо
протягом цілого року.
Не забуваймо про потребуючих,
сиріт, переселенців, бідних, подаймо руку любові, щоб через наші добрі вчинки вони відчули радість Народження Божого Сина.
Засилаємо найщиріші вітання і молитви за тих, які в дорозі і далеко від
дому, тих, які відстоюють нашу Україну на Сході, нашим волонтерам і добродіям, хворим і потребуючим за
яких завжди молимось.
Радіймо і веселімся бо з нами Бог!
Прославляймо Господа колядою, щедрівкою. Бажаємо смачної куті і радісної коляди!
З Благословенням о. Юрій Трухан —
парох с. Угорники.
О. Мирослав Татумиряк — сотрудник.
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Владика Іреней Білик: «...БУТИ АКТИВНИМИ У СВОЇЙ ВІРІ
ДО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА, ДО ЦЕРКВИ І ДО
НЕНЬКИ УКРАЇНИ ЗА ОПІКОЮ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
І ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ СВЯТОГО ЮРІЯ…»

П

арафіяльна громада св.
Влкмч. Юрія с. Угорники
Південно-Східного протопресвітеріату м. Івано-Франківська
прийняла з рук Єпископа Іренея Білика, ЧСВВ (з 28 липня 2007 року
призначений каноніком папської базиліки SantaMariaMaggiore у Римі),
на постійне перебування у парафіяльному храмі мощі свого покровитля св. влкмч.
Такий духовний візит був приурочений до Року Божого милосердя, який святкується у Церкві в 2016
році.
Бути добрими вірянами, міцними у вірі і ретельними у щоденному
житті за підтримкою і прикладом св.
Юрія, — наголосив Владика Іреней

у привітальному слові, після зустрічі
Архієрея на церковному подвір’ї парафіяльною молоддю в Угорниках.
З проханням про благословення
мощами святого Юрія
і очолення святочної
Літургії Владикою Іренеєм звернувся від
імені громади ієрей
Юрій Трухан — парох
парафії в Угорниках,
запросивши Архієрея
до храму вручивши
йому символічні ключі
від храму і хрест.
У свому слові до вірних парафії с. Угорники Владика Іреней наголосив на важливості Божої любо-

Святий
великомученик Юрій
( Ге о р г і й )
(грец. Άγιος
Γεώργιος —
агіос Георгіос) — святий, мученик і воїн,
патрон
візантійських імператорів, а пізніше
українських князів. Святий Юрій є
однією з найвідоміших постатей в
християнському світі, його історія
життя надихала багатьох прикла-

дом життя і вірності Христові і вірі
в нього протягом століть і до сучасних днів. Святий є також покровителем України, святині Галичини та
Львова — Собору Святого Юра та
інших храмів УГКЦ в Україні та на
поселеннях, є опікуном військових
та всіх, хто потребує відважності та
підтримки у щоденному житті.
Мощами називаємо тіла святих
або їх останки, а також всі предмети, котрі були пов’язані колись
з особою Ісуса Христа або Його
святих. Саме слово «мощі» означає речі, котрі мають в собі чудесну силу, міць. Їх належно шануємо,

ві і покровительства святого для
українського народу: «…нехай серце Христове, серце Господа нашого Ісуса Христа розпалить у наших
серцях любов до нашої Церкви, до
нашого українського народу і до
неньки України за покровительством
Пресвятої Богородиці і святого великомученика Юрія, скріплює нас у
боротьбі проти видимих і не видимих ворогів що наступають на нас,
на наше, життя на нашу Україну…».
Після спільної молитви — Літургії від імені громади слова подяки склала сільський голова с. Угорники, закцентувавши увагу на важливості постійного перебування мощей святого у парафіяльному храмі, як покровителя цілої громади,
вручивши Архієрею книгу історії
с. Угорники, де зображений покровитель села — св. влкмч. Юрій.
Про важливість наслідувати святого у щоденному житті, як приклад
вірності Богові, чесності, впевненості і відважності у Євхаристійному єднанні, як основним принци-

шанобливо зберігаємо і відвідуємо
тому, що тіла святих за життя були
святинею і засобом Святого Духа.
А їх належним вшануванням можемо заслужити собі у Бога щедрих ласк, бо з них для нас, як говорив св. Іван Дамаскін, мов з
джерела спасіння пливуть від Бога
численні блага. Думаю, зрозуміло, що це не самі кості є причиною дива, а Господь заради заслуг
святих. Власне тому побожні люди
і відбувають паломництва до святих місць, де Вседержитель завдяки мощам та образам святих творить чудеса.
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На завершення всі присутні приступили до молей та отримали
пам’ятки з зображенням та молитвою до святого.
п. Богдан Монастирецький —
журналіст парафії св. влкмч. Юрія
с. Угорники.

пом християнського життя — єднатися з живим Христом у Пресвятій
Євхаристії, щоб в такий спосіб поборювати щоденні труднощі земного життя, зауважив парох с. Угорники ієрей Юрій Трухан, подякувавши
Господу Богу, Митрополиту ІваноФранківському УГКЦ Преосвященному Кир Володимиру Війтишину
за духовну підтримку і благословеня, Преосвященному Єпископу Кир
Іренею Білику, ЧСВВ за сприяння і
підтримку в отриманні і привезенні
мощей св. Юрія на постійне перебування в парафіяльному храмі, преподобному о. Івану Сеньківу, згоромадження Святого Андрія Первозванного, Голові Євангелізаційного відділу Івано-Франківської архієпархії, за проведення духовної віднови та одноденних реколекцій для
парафіян с. Угорники, як підготування до привезення мощей, сотруднику парафії о. Мирославу Татумиряку
за допомогу в організації та сповіді
та всім, хто спричинився до події.

ДОВІДКА
2016 рік — Рік Божого Милосердя. З відкриттям Святих
дверей у базиліці святого Петра у Ватикані 8 грудня 2015 р.,
у празник Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці за григоріанським календарем, Папа
Франциск офіційно відкрив надзвичайний Ювілейний рік Божого
Милосердя, який триватиме до
20 листопада 2016 року Божого.
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ? Кожний християнин має можливість
цього року отримати повний відпуст та стертя усіх довічних кар
і покут з цілого життя. Для цього потрібно взяти участь у паломництві до Архікатедрального і Митрополичого Собору Воскресіння Христового в м.
Івано-Франківську або до відпустового місця у Крилосі, що в Галичі, де потрібно прийняти Святу Тайну покаяння (сповідь з цілого життя), прийняти Пресвяту
Євхаристію і пройти через символічні Двері Божого Милосердя, отримавши повний відпуст з
цілого життя.

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
Всі Неділі Цілого року
08:00 — Літургія
09:00 — Утреня
10:00 — Літургія
13:00 — Літургія для молоді.
Щоденно Літургія 08:00 (в
зимово-осінній час 08:30)
Кожна субота 08:00 — Літургія за
померлих.
Всі свята, які випадають на будні
09:00 — Утреня
10:00 — Літургія
18:00 — Літургія
запрошуємо на молитовні групи
Матері в молитві — кожна п’ятниця 18:30

Апостольство Молитви — щоденно Літургія 08:00 (в зимовоосінній час 08:30)
Братство Матері Божої Неустанної Помочі — остання субота місяця 18:00 та щоденно Літургія 08:00
(в зимово-осінній час 08:30)
Молодіжна спільнота — другий
четвер місяця 19:00
ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ МОЛОДІ — чекаємо на тебе!
В час канікул — християнські табори з вивченням англійської мови
(червень, липень, серпень)
Недільна школа.
Гуртки, майстер-класи.
Душпастирська опіка при потребі
(для учасників АТО, хворих, потребуючих, сиріт та малозабезпечених

ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЬ +38 (050) 373-66-01, +38 (068) 221-38-02,
З найщирішими вітаннями та благословенням
в час Різдвяних і Йорданських свят
о.Юрій Трухан — Парох — с. Угорники. о. Мирослав Татумиряк — сотрудник
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РОЗПОРЯДОК
БОГОСЛУЖІНЬ

В ЧАС РІЗДВЯНИХ І ЙОРДАНСЬКИХ СВЯТ

2-5 січня
Духовні науки, сповідь,
відвідування хворих і
престарілих.
8:30 — Літургія, наука.
18:00 — Літургія, наука.
2 січня — спільнота «Матері в
Молитві».
18:30 — Молитва.
19:30- Літургія.
6 січня Надвечір’я Різдва
Христового.
8:00 — Вечірня з Літургією
Св. Василія Великого, наука,
освячення Різдвяних просфор.
9:00 — Царські часи.
7 січня — Різдво Христове
7:00 — Велике Повечір’я з
Литією.
8:00 — Літургія, презентація
вертепу, парафіяльна коляда.
8 січня — Собор Пресвятої
Богородиці, св. Йосифа
обручника.
8:00 — Літургія.
9:00 — Утреня.
10:00 — Літургія.
13:00 — Літургія.
9 січня — св. первомученика і
архидиякона Стефана.
9:00 — Утреня.
10:00 — Літургія.
18:00 — Літургія
13 січня — віддання Різдва.
8:00 — Літургія заупокійна
18:00 — Велика Вечірня з Литією.
спільнота «Матері в Молитві».
20:00 — Літургія
14 січня — Обрізання ГНІХ, св.
Василія Великого
9:00 — Утреня.
10:00 — Літургія.
18 січня — Надвечір’я
Богоявлення Господнього.
08:00 — Вечірня з Літургією Св.
Василія Великого, освячення
води.
9:00 — Царські часи.
19 січня — Богоявлення
Господнє.
7:00 — Велике Повечір’я з Литією.
8:00 — Літургія, посвячення води.
Участь у міському водосвятті на
річці Бистриця Надвірнянська.
Душпастирські відвідини з
Йорданською водою
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Свято Першовересня

М

елодія дзвінка зібрала на
урочистій першовересневій лінійці несміливих першокласників, радісних учнів 5-10 класів, змужнілих випускників, педагогів, духовенство, шановних гостей.
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього розпочинається незвіданий і цікавий шлях до пізнання, до звершень,
до самостійного життя. Замайоріло
різнобарв’ям осінніх квітів подвір’я

школи, урочистістю
наповнили простір
звуки гімну, прапороносці внесли прапор.
Розпочався новий навчальний рік.
За доброю християнською
традицією, першовересневі
урочистості у школі розпочались
молитвоюпроханням Господнього благословення на добру справу, початок нового
навчального року. Традиційно, перші слова вітання линули з уст духовного наставника педагогів та
учнів — отця Юрія — настоятеля
храму с.Угорники.
Особливо теплі, щирі, хвилюючі слова привітання учнівській молоді, батькам, колегам, гостям свята — сказав заступник голови обласної
державної
адміністрації
Ярослав Дмитрович Паранюк, де-

путат міської ради Роман Михайлович Онуфріїв, сільський голова Любов Зеновіївна Атаманчук.
Всі присутні вшанували пам'ять полеглих борців хвилиною мовчання
та покладанням квітів до символічної могили.
Продзвенів перший дзвоник. Сотні учнів розпочали нову і вагому
сторінку власного життя. У добру
путь!
М.В.Петрунів, директор школи

Відзначення 150-річчя від дня народження
МихаЙла Сергійовича Грушевського

29

вересня виповнилось 150 років з дня
народження Михайла Сергійовича Грушевського — українського історика,
громадського і політичного
діяча, революціонера. Відповідно до плану роботи школи
відбулось ряд заходів щодо
відзначення ювілею славного сина України:тематичні
прес-інформування про життя і діяльність видатного українського державного і політич-

ного діяча, голови Центральної ради
УНР, виставка в бібліотеці архівних
документів, фотоматеріалів, конкурс презентацій на тему: «Повернув нації наймення»,засідання клубу «Феміда» (вчитель Андрушевська Р.П.) на тему «М.Грушевськийдержавний та політичний діяч», відбувся перегляд фільму«Обличчя
української історії. М.Грушевський»
та фільму з циклу «Невідома Україна. М.Грушевський».
Заступник директора з виховної
роботи Комановська О.І.

Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї…

Ф

ранковий рік … Рік генія, ім’я
якого з любов’ю і шаною вимовляє людство. Людина незвичайної долі і величезного таланту,
яка здобула світову славу.
І. Франко — це, насамперед,
сила духу, сила таланту. Ким він
став для нас, українців ?
З нагоди Року І. Франка в Угодницькій школі 23 вересня відбулося
літературно-музичне свято. У ньому брали участь учні 5-11 класів.
Школярі декламували вірші великого Каменяра, співали пісні на слова

поета. Своїм чудовим та проникливим співом задаровували глядачів
Ірина Матиящук, Юля Ткачук, Софія
Новосельська, Кароліна Паранюк.
Яскравою окрасою свята була літературна композиція «Тричі мені являлася любов».
Затамувавши подих, присутні зустрічали молодого Франка, роль
якого зіграв учень 11 класу Олег
Лущак. Також слід відзначити майстерну гру таких учнів, як А. Лучковича, А. Кружалко, С. Залеської, А.
Шкурат, Х. Крайник. Ведучими свя-

та були учні 9 класу — Надія Борис
та Роман Гарасимик. Літературномузична композиція закінчилась
танцем «Ми — діти України» та піснею, в якій всі вкотре благали кращої долі для України, яку свого часу
вимолював у Бога сам Іван Франко. Підготували і провели свято вчителі української мови та літератури
Галина Гресько, Світлана Сворак та
вчитель музики Василина Федорів.
Галина Гресько, вчитель української
мови та літератури

13
Відзначення Дня Збройних Сил України
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С

ьогодні у школі відбулось свято з нагоди Дня Збройних Сил
України, яке підготував та провів вчитель Захисту Вітчизни Чуйко
Віталій Ярославович. На захід було
запрошено учасника АТО Криворота
Олександра, який розповів про необхідність готуватись до захисту своєї
Батьківщини. Учитель показав присутнім картину бійця АТО Мойсюка
Івана "Ранок в Карпатах”, яку придбано на кошти наших учнів. Гроші за картину передано для реабілітації воїнів
АТО. На святі звучало багато патріотичних пісень, проводились конкурси, а також учні ознайомились з до-

сягненнями військової техніки, яка перебуває на озброєнні ЗСУ.

Підготувала заступник директора з
виховної роботи Комановська О.І.

21 листопада — День Гідності і Свободи

21

листопада учні 9 класу під
керівництвом Турчин Л.М.
провели тематичну лінійку
до Дня Гідності і Свободи, на якій прозвучали слова захоплення на адресу
Героїв Майдану, Революції Гідності,
воїнів АТО, звучали патріотичні пісні,
вірші, учні переглянули відео про події Революції Гідності.
Заступник директора з виховної
роботи Комановська О. І.

16 вересня — день здоров’я у школі

Н

айголовнішим для людини є життя, а найбільшою цінністю у
житті є здоров’я — ця ідея супроводжує всю навчальновиховну, пізнавальну та позашкільну роботу школи. У рамках відзначення Дня фізичної
культури та спорту 16 вересня
2016 року в школі пройшло веселе спортивне свято — День
здоров’я.
Традиційно свято проходить на початку вересня і є найбільш

очікуваним заходом Олімпійського
тижня. Школярі із захопленням че-

кають цього дня, щоб взяти участь у
спортивних змаганнях і подихати свіжим повітрям.
День розпочався святковою лінійкою (навіть погода посприяла
цьому), на якій зібралися усі учні
закладу та учителі. Школярі вишикувалися перед центральним входом, щоб продемонструвати свою
любов до здорового способу життя.
Завдяки спільним зусиллям учителів, учнів та батьків день пройшов
цікаво, діти отримали багато позитивних емоцій!
Директор школи М.В.Петрунів

Проведення Тижня культури здорового харчування

11

жовтня в рамках Тижня
культури здорового харчування було проведено ряд
заходів щодо пропаганди здорового харчування та культури споживання їжі.
Заступник директора з виховної
роботи Комановська О.І.

14
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21 вересня — День миру

од н а л юд и н а
Ук р а ї н и та й
усього світу не
може залишитися байдужою до сьогоднішніх подій. Чи то щирий лист, написаний першокласником,
чи то матеріальний внесок,
зібраний учнями на підтримку наших воїнів, — усе
є надзвичайно важливим.
21 вересня учні 5 класів під керівництвом клас-

18

них керівників Андрушевської
Р.П. та Балицької Н.Б. підготували та провели виховний захід
«Ми за мир». Діти звернулися
до всіх мешканців планети та
наших сусідів з проханням припинити всі війни та жити у мирі
та злагоді, провели акцію «Голуб миру», почепивши на карті України символічних голубів,
які принесуть мир та спокій нашій Батьківщині.
Заступник директора з виховної
роботи Комановська О.І.

День рідної мови

листопада, учні 2 класу під
керівництвом класного керівника Іванни Іванівни Котик, вчителя музичного мистецтва Василини Володимирівни Федорів, вчителя хореографії Лесі Василівни Марковської провели чудове свято рідної мови.

Для людини
будь-якої
нації
найвищий сенс
життя у тому, аби
не цуратися свого роду, не соромитися походження,
ніколи

не забувати рідної мови. Треба
шанувати предків, знати їх історію,
дорожити корінням, від
якого пішло наше
життя.

Зворушили серця присутніх вірші українських поетів про рідне
слово, які читали діти, зачарували
своїми дзвінкими голосами солісти,
окрасою свята були запальні танці.
На святі були присутні батьки,
гості, вчителі.
Директор школи Петрунів М.В.

Минуще все, лиш мова не мине…

М

ова — основна ознака й
умова цінування народу,
його духовної культури та
історичного розвитку. З мови починається і, завдяки їй, змінюється держава. Мова народу — це те, що міцно
пов’язує історію і сучасність,минулі і
прийдешні покоління.
Щороку 9 листопада в нашій країні відзначають День української писемності та мови.За православним календарем-це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила
і Мефодія.Цього року День української писемності на офіційному рівні відзначають 20 раз.
Учні нашої школи теж долучились до відзначення цього свята.

Старшокласники 9 листопада написали диктант національної єдності.А
також з нагоди свята було проведено літературно-музичну композицію
«Із слова починається людина, із
мови починається мій рід». (Вчителі
Сворак С.О. і Гресько Г.Б.)
Слова ведучих заходу Борис Надії та Гарасимика Романа про історію мови, її красу,мелодійність поєднувалися із майстерним декламуванням віршів учнями: Паранюк Кароліною, Станкевич Настею, Войтович Юлею, Крижалко Настею.
Із захопленням учні школи прослухали вірші про мову у виконанні Крайник Христини,Іванюлик Тамари, Даниляка Володимира, Новосельської Софії. Яскравим доповненням до літературної композиції

стали сценки із творів письменниківкласиків у виконанні Беренди Богдана і Ткачук Юлії. Роль Нестора Літописця добре зіграв Лущак Олег.
Не можна було без хвилювання
слухати монолог Роксолани про рідну
Україну у виконанні Ірини Матиящук.
Учні п’ятого та шостого класів
майстерно виконали танець із віночками.Упродовж усього свята зачаровували глядачів своїм співом
Ткачук Юлія,Матиящук Іра і Паранюк Кароліна.
У залі, де проходило свято, панували любов до рідної мови, захоплення її величчю й гордість за
український народ, який має славне минуле.
Вчитель української мови і
літератури Сворак С.О.
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Містечко «Нова енергія»

остого грудня 2016 року
учні 5-А (класний керівник
Андрушевська Р.П.), 5-Б
(класний керівник Балицька Н.Б.) та

7-го (класний керівник Чопик Н.М.)
класів відвідали геологічний музей Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу, який був заснований 1873
року високоосвіченим і талановитим геологом
Юліаном Медвецьким. Учні
ознайомилися з
колекціями: мінералогії, петрографії, корисних
копалин України, корисних
копалин ІваноФранківської об-

ласті та історичної геології. Також діти
побували у науковому містечку «Нова
енергія», в якому отримали знання
про використання відновлювальних
джерел енергії з метою енергозбереження та енергоефективності.
Чопик Н.М., класний керівник 7 класу

Участь у акції «16 днів проти насильства»

У

рамках щорічної акції
"16 днів проти насильства", яка проходила з
25.11 по 10.12 2016 року соціальним фахівцем міського
центру соціальних служб для
сім'ї, дітей і молоді Зеленко
Христиною Романівною для
учнів шостого і восьмого класів було проведено тренінги:
"Стоп насильству" та "Ми про-

Д

ти насильства". Шкільним психологом Возняк
В.Н. та соціальним педагогомМосюрчак С.М.
теж було проведено ряд
заходів щодо подолання
проявів агресії в учнівському середовищі.
Заступник директора
з виховної роботи
Комановська О.І.

День пам’яті жертв голодоморів
та політичних репресій

ень пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій — щорічний національний
пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.
Традиційно в цей день громадяни
відвідують поминальні богослужін-

ня і покладають символічні горщики
з зерном та свічками до пам'ятників
жертвам голодоморів в Україні. 24
листопада учні школи теж вшанували пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій:проведено тематичні години класного керівника, оформ-

лено тематичні стенди у фойє школи
та бібліотеці, запалено свічку пам'яті.
В суботу, 25 листопада, учні
школи взяли участь у акції «Свіча
пам'яті» та у віче-реквіємі у меморіальному сквері.
Комановська О.І., заступник
директора з виховної роботи
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конкурс «Королева осені — 2016»

18

листопада у школі відбувся конкурс " Королева осені — 2016", в якому взяли
участь: Паранюк Кароліна-5-Акл., Крижалко Анастасія-5-А кл., Станкевич
Анастасія-5-Б кл., Вацик Уляна-5-Б кл.,
Люклян Софія-6 кл., Винник Надія-7
кл.,Митник Вікторія-7 кл.,Кузів Наталія-8 кл., Новосельська Софія-9 кл.,
Баб’як Анастасія-11 кл, Андрусяк Ірина-11 кл., Гнатів Христина-11кл. Конкурсантки продемонстрували свої інтелектуальні, вокальні, хореографічні,
кулінарні здібності, вміння рекламувати різні товари, презентувати свої захоплення.Кожній з учасниць був присвоєний певний титул, а королевою балу
стала учениця 6 класу Люклян Софія.
Заступник директора з виховної
роботи Комановська О.І.

1-3

Цікава мандрівка

жовтня група учнів 9
класу відвідали головне
місто нашої держави —
Київ. Столиця зустріла нас лагіднім
осіннім сонцем та чистим небом. Два
дні ми подорожували Києвом, насолоджуючись побаченою красою і величчю пам’яток архітектури, мистецтва,
скульптури, християнства.
Розпочали свою мандрівку із Володимирського собору. Пізніше наш

шлях проліг до Київського університету імені Тараса
Шевченка. Біля Золотих воріт ми оглянули старовинний
в’їзд у місто, пам’ятник князю Ярославу Мудрому. Піднявшись на дзвіницю собору, оглянули навколишні краєвиди. Після обіду наша група побувала на Олімпійському стадіоні, майдані Незалежності, Хрещатику. Помолилися біля місця розстрілів наших героїв, згадали тих, хто за покликом серця кинувся захищати нашу батьківщину.
Будинок з химерами архітектора
Городецького
здивував нас своїми формами, чудернацькими фігурами. У неділю милувалися Дніпром, каталися на фунікулері, огляну-

ли краєвиди біля пам’ятника князю Володимиру Великому, поринули в атмосферу мистецтва на Андріївському узвозі. У програмі екскурсії були і Михайлівський золотоверхий, Києво-Печерська Лавра та
чимало цікавого, всього і не перелічити… Поїздка подарувала нам незабутні враження і дала можливість
доторкнутись до джерел духовності,
старовини і краси.
Чуйко В.Я., вчитель предмета
«Захист Вітчизни»

Участь у акції «П’ять картоплин»

5

жовтня учні нашої школи взяли
участь у благодійній акції "5 картоплин". У
Івано-Франківське Товариство Червоного Хреста було передано 150 кілограмів картоплі. Щира
вдячність батькам за
підтримку.
Заступник директора
з виховної роботи
Комановська О.І.
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Проведення Тижня толерантності в школі

В

ідповідно до річного плану роботи з 14 по 18 листопада у школі було проведено Тиждень толерантності. Учні школи взяли участь у таких заходах:
Відкриття Тижня толерантності.
Оформлення виставки малюнків та
плакатів «Мої добрі справи», «Моя
планета без зла», «Толерантність —
врятує світ.»

В

Організація роботи пошти толерантності «Мені приємно сказати тобі (вам), що…», тренінгові заняття: «Малята, давайте жити дружно!», ГКК «Подорож у країну ввічливих слів», година спілкування «Дружать діти всієї планети», ГКК «Золоте правило християнської моралі»,
тренінгове заняття: «Вчимося бути
толерантними», година спілкування
з елементами тренінгу «Ми
різні-ми рівні», тренінгове заняття «Будьмо толерантними до людей з обмеженими
можливостями»,перегляд та
обговорення фільму «Молодіжні субкультури. За та проти», зустріч з представниками Всеукраїнської благодійної організації АСЕТ на тему
«Знай, щоб жити», тренінг
«Чому потрібно бути толерантними?», засідання євро-

клубу «Ні — тероризму у світі», засідання клубу «Феміда»: «Толерантність — рятівне коло людства», анкетування «Ваш рівень толерантності», караоке «Пісні про дружбу, доброту, усмішку, повагу, кохання», виставка літератури на тему: «Будь толерантним», заняття на ГПД «Вирощуємо дерево толерантності», збір
коштів для реабілітації воїнів АТО.
Ззаступник директора з виховної
роботи Комановська О.І.

У школі втілюють енергозберігаючі
технології. Почали з заміни вікон

ікнам у школі більше сорока
семи років, вони не тільки застаріли морально, але й перебували у вкрай незадовільному стані. Через вікна утворювались холодні протяги, всередину потрапляли на-

віть сніг і вода. Чи має значення опалення, якщо в приміщеннях такі вікна?
Слід також бачити пряму залежність між вікнами, у щілини яких заходять пальці, та здоров'ям наших
дітей. Особливо відчутна була проблема у кабінеті інформатики, математики, музичного мистецтва, вікна
там перебували в аварійному стані,
не підлягали ремонту. Тому давно
прийшов час замінити вікна, що вже
віджили термін своєї придатності, старі й розламані вікна, не здатні зберегти тепло у приміщенні, через які зимою, як їх не заклеюй, свище протяг.
За підтримки голови Ради школи І.З.Криховецького ми дочекали-

ся заміни вікон на енергозберігаючі. Старі пошарпані дерев’яні вікна
замінюють сучасними пластиковими, які зберігають тепло та надають
естетичного вигляду будівлі. Роботи проводяться за рахунок міського
бюджету на суму 258 тис. гривень.
Наразі вже замінено майже півсотні
вікон. У приміщені стало значно тепліше та затишніше, а найголовніше — безпечно. Планується, що до
1 вересня 2017 року всі вікна у навчальному закладі будуть енергозберігаючими.
Щира вдячність Івану Зеновійовичу від учнівського, батьківського
та вчительського колективів.
М. Петрунів, директор школи

Свято «Як стати зіркою»

Ш

остого жовтня
вчитель музичного мистецтва
Федорів В.В. провела розважальну програму: “Як
стати зіркою” для учнів 5-х
класів. Захід було проведено на високому емоційному та інтелектуальному
рівнях.
Заступник директора
з виховної роботи
Комановська О.І.
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Ш

ановні аматори Народного дому та любителі самодіяльного мистецтва
с.Угорники, вітаю вас з ювілеєм нашого Народного дому. У 2016 році виповнюється 90 років від завершення
будівництва читальні «Просвіта», яка
згодом стала Народним домом просвіти і культури. Як свідчить науковець
і дослідник історії рідного краю Ростислав Гандзюк, будівництво тривало
майже два роки. «Збір грошей розпочався ще у 1924 році…Значну частину
коштів було зібрано за рахунок членських внесків, вистав і концертів… і достеменно відомо, що у 1926 році селянам все-таки вдалось звести будинок
Народного дому. Участь у будові взяло майже усе село. Одні дали дерево зі свого лісу, інші-коней, щоб було
чим перевезти матеріали, хто ж нічого не мав, той безкоштовно відпрацював кілька днів на будівництві. Вийшла

гарна, ошатна дерев’яна, покрита бляхою, будівля, вартість якої становила
3000 злотих. Читальня мала дві кімнати. В меншій розміщувалась споживча
кооператива, та інколи її використовували як гардероб для артистів драмгуртка і хору. У другій, більшій кімнаті, було облаштовано сцену. Тут могло
розміститись 120-150 осіб. У новозбудованій читальні відбувались збори,
концерти, вистави». («Угорники. Нарис з історії села від найдавніших часів до сьогодення». Гандзюк Ростислав). І нині наш Народний дім об’єднує
аматорів народної творчості. На сцені
відбуваються концерти, тематичні вечори, різноманітні зустрічі та виступи
цікавих людей, які стають подіями у
житті села. З нагоди ювілею Народного
дому аматорські колективи, солісти та
читці готують СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ.
Шановні мешканці с.Угорники,
творчий колектив Народного дому
запрошує вас відвідувати заходи,
які відбуваються у нас у Народному
домі. Ви побачите і почуєте талано-

вите молоде покоління угорничан. Ви
будете щиро аплодувати корифеям
нашої сцени.. Угорницькі самодіяльні
артисти виступають
не тільки в рідному
селі, а й на інших
сценах у місті та в
Україні, приймають
участь у конкурсах
та фестивалях.
Ми дякуємо усім
небайдужим глядачам, що відвідують наші заходи. Ваші аплодисменти — це нагорода для виконавціваматорів. А кожний глядач стає учасником мистецького дійства.
Хочу поділитись з читачами часопису подіями ювілейного для нашого
Народного дому 2016 року.
Народний аматорський хор «Прикарпаття», яким керує Галина Мартиненко, у 2016
році мав уже 11
виступів. Розпочались концертні виступи з участі у VII Всеукраїнському фестивалі «Коляда на
Майзлях». Участь
хору «Прикарпаття» у фестивалі
такого рівня, —
це
можливість
продемонструвати власну манеру співу і репертуар, а також запозичити досвід інших популярних відомих хорових колективів нашої області та хорів з інших регіонів України. А
ще був емоційно піднесеним виступ
на відкритті фестивалю «Шевченків світ — безмір у часі та просторі».
Несподіваний формат фестивалю —
спів Шевченківських хорових творів
біля пам’ятника Кобзарю.
Про виступ хору «Прикарпаття»
на цьому фестивалі писав часопис
Івано-Франківської «Просвіти».

Колектив довів свою виконавську майстерність під час сольного концерту на фестивалі «Мелодії
парку-2016», виконавши 15 хорових
творів. А також хор порадував односельців новим репертуаром на звітному концерті до дня Конституції,
який відбувся в Угорниках 26 червня. Бадьоре звучання хору «Прикарпаття» розпочало святкову концертну програму на урочистостях до дня
Незалежності.
Хор «Прикарпаття» отримав гучні оплески та вигуки «браво» під
час виступу на фестивалі патріотичної пісні «Воскресне волі дух і наша
слава». На «біс» просили виконати
пісню-переробку на мелодію української народної пісні «Розпрягайте,
хлопці коні» з новим текстом патріота з м.Одеса Євгена Боровика про
актуальні події на Україні.
Надзвичайно очікуваними та улюбленими стали виступи наймолодших артистів танцювального гуртка «Денс-Арт», керівник Галина Галуга. У їхньому виконанні ми уже бачили три танці. Та найпопулярнішим
є перший — «Черепаха». Зачаровано спостерігають глядачі як граціозно кружляють пари середньої групи
гуртка у «Вальсі», як чітко рухаються
у запальних латино-американських
ритмах. Керівник середньої групи
гуртка «ДенсАрт» Роман Витвицький працює і з солістами: Андрій Рудяк та Анастасія Фабуляк танцюють
чудову хореографічну картинку «На
морі». Юний, але
уже майстерний
танцівник Анатолій Гасько та його
партнерка
Інна
Цимбаліста
завжди отримують
шквал аплодисментів від захоплених глядачів.
Юні аматори
нашого Народного дому приймають участь у всіх
мистецьких
за-
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ходах від Різдва і до Миколая. Наші
читці літературного гуртка «Ранок»
читають поезію на конкурсах та фестивалях, а також допомагають у веденні концертних програм. Цього
року нагороди для Народного дому
привезли читці Настя Крижалко, Настя Станкевич та Тарас Бойчук. До
глибини душі хвилюють виступи читців Тамари Іванюлик, Наді Борис,
Юлі Ткачук, Андрія Салиги, Дмитра
Гаврилюка та Романа Васатюка. Дякуємо Богу та батькам за чудові голоси Насті Михайлів, Софії Новосельської, Ані Луцької.
Запевняю — у нас чудова і талановита молодь. Хочу розповісти вам
таку історію з роботи нашого Народного дому. На Маланки наші юні артисти підготували віншування, щедрівки та колядки. А щедрівку вони
співали нашу старовинну Угорницьку
«У чистім полі грушечка стоїть». Як
належиться на Маланки ходили від
хати до хати. Люди віддячували за
привітання з Новим Роком цукерками і грошима. Цукерками поділились
і одразу з’їли — казали, що то були
найсмачніші цукерки. А от за гроші
придбали чоботи для бійців АТО. А
ще написали їм листи, і вірші, щось
намалювали. І волонтер Всеволод
Юрків повіз цей дитячий дарунок разом з іншими туди, де війна. А звідти
вояки передали для учасників «Маланки» військовий календар з підписами і побажаннями для нас усіх. Ми
шанобливо зберігаємо цю реліквію.
Наші молоді таланти мають добрий приклад від старшого покоління аматорів. Вокальний ансамбль
Союзу українок «Берегиня», яким керує Люба Юрків, частий гість наших
концертів. Ці поважні і шановані співачки тішать нас виконанням українських народних пісень, стрілецьких
та повстанських.
Пані Люба Юрків написала слова
«Пісні про Угорники», яку з піднесенням та любов’ю виконують наші аматори різних поколінь.
У святковому концерті до 25 річниці дня Незалежності «Пісню про
Угорники» виконували пані Люба Юрків, директор Народного дому та автор музики Володимир Бардець-
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кий, перший учитель багатьох угорничан — Ольга Карась, наша солістка Мар’яна Атаманчук і наймолодший
співак — Андрій Криховецький. Переконана, що «Пісню про Угорники» мають співати не лише зі сцени, а усі,
хто народився в Угорниках, усі, хто
тут живе і ті, хто любить наше село.
У творчому доробку гурту «5-тий
ОКЕАН» у 2016 році не лише нові
пісні і відеофільми та концерти. Неординарною подією для співаків стала поїздка у м.
Волноваха. Виступ гурту «5-ий
ОКЕАН» там на
сході
приголомшив
слухачів
україномовною
громадянського лірикою. Тай
в учасників гурту ця поїздка викликала приплив
творчості. Були
створені нові пісні: «Я- Волноваха» та «Врятована воля». Творчий
дует Нелі Романовської та Володимира Бардецького — це високого ґатунку поезія та абсолютно відповідна духовна музика.
«Коралі» — таку істинно жіночу назву має жіночий вокальний ансамбль Народного дому, який створила Галина Мартиненко.
З цікавістю очікують слухачі виступ цього колективу і щиро аплодують за пісні, які «Коралі» виконують
не лише голосами, а й серцем і ду-
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шею. Вдалий акомпонемент до пісень створюють Петро Дрозда та
Ярослав Луцак. Успішне виконання
пісень забезпечує той факт, що співачки співають їх з задоволенням і
радістю.
Ансамбль духовної пісні (керівник
Мар’яна Лупійчук) кожної неділі співає на Службі Божій. Він був учасником фестивалю «Коляда на Майзлях», Великодних фестин «Христос
Воскрес — Воскресне Україна», співали на тематичному вечорі «Дорога до волі».
Хочу подякувати мешканцям
села Угорники за те, що відгукнулися на прохання про допомогу дітям
притулку «Святого Миколая» (с. Крихівці). У червні місяці працівники Народного дому та юні аматори відвідали притулок і привезли мешканцям книги, одяг, солодощі та фрукти. Діти з притулку радо бавилися з
нашими дітьми в ігри, які проводила
Марія Андрусейко. Співали та танцювали під акомпонемент Володимира Бардецького.

Працівники Народного дому звертаються до вас, шановні мешканці с. Угорники, з пропозицією активніше приймати участь в роботі аматорських гуртків. Газдів і газдинь, парубків та дівчат ми запрошуємо стати учасниками хору «Прикарпаття»,
ансамблю Союзу українок «Берегиня», спробувати співати соло чи дуетом. Приходьте до нас у Народний
дім.
Галина Мартиненко
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літопис подій
Громади с. Угорники «Від Різдва до Різдва» 2016-2017
Різдвяні багатолітні традиції (вітання Митрополита Володимира Війтишина дзвінкою колядою, участь церковних і народних колективів у фестивалі «Коляда на Майзлях», Йорданське водосвяття, перший парафіяльний фестиваль «Розколяда в Угорниках» за участю колективів та церковних хорів с. Угорники, церковного хору з с. Підлісся та лемківської коляди Народної артистки України Галини Баранкевич).

літопис подій
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Хресна Дорога вулицями с. Угорники за участю
духовенства і вірних парафій Південно-Східного
протопресвітеріату м. Івано-Франківська.

Молитовне стояння за мир в Україні на парафії св. влкмч. Юрія.

Молодіжна Хресна Дорога та нічні чування для молоді парафії.

Підготування школярів до Великодня (сповідь, Літургія, Причастя та духовна наука).
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Страсна П’ятниця: закладання Плащаниці, та духовні науки о. Олексія Саранчука.
Виставлення Плащаниці в Угорницькому інтернаті.

Вербна Неділя.

Майстер клас з писанкарства.

Хресна Дорога для школярів за участю в проведенні
семінаристів Івано-Франківської духовної семінарії

літопис подій
Корчування пнів і облагородження церковного подвір’я
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Обрізання старих дерев біля
храму.

Великдень в Угорниках.

Великодні забави для молоді біля Церкви.
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Насадження нових декоративних
дерев — смарагду.
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Шевченківські дні в народному домі.

Перше причастя

17. Тижневі веселі канікули на тему «Милосердні, як Отець», науки,
майстер класи, поїздка в духовний центр с. Крилос, духову Криницю та дозвілля на природі.

Благословення випускникам Угорницької школи.

літопис подій

• № 02 (024)

25

Близько 80 дітей оздоровлено фізично і духовно у проведенні двох заїздів в парафільно-молодіжні таборів
в липні і серпні
1-й заїзд

2-й заїзд
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№ 02 (024) •

День Прапора — велопробіг вулицями с. Угорники та
Святковий концерт в День Незалежності.

Рекреаційна поїздка з братством і сестринством та
активними парафіянами.

Річниця заснування молитовного руху на парафії «Матері в Молитві».

Участь у Патріаршій Прощі до Крилоса з нагоди Року Божого Милосердя.

інформує сільська рада

СТАТИСТИКА

У

2016 році виконавчим комітетом сільської ради проведено державну
реєстрація актів цивільного стану громадян:

Народження

Вітаємо щасливих батьків!
Бажаємо новонародженим рости здоровими і щасливими!
Максим Веляник
Ігор Сікора
Вероніка Каратчук
Олена Іванічок
Ангеліна Качан
Матвій Хромей
Владислав Роздільський
Максим Ільків
Уляна Родчин
Максим Скавінський
Олександр Рабчук
Дарина Казюк
Максим Савлюк
Анастасія Братенко
Микола Хом’як

Марко Худецький
Юрій Рудяк
Артур Калюжний
Меланія Каплунська
Богдан Максимів

Одруження

Бажаємо щасливого подружнього життя!
Коростіль Юрій Ярославович —
Стефанюк Тетяна Романівна
Ткачук Андрій Васильович —
Ганущак Галина Ігорівна
Чав’як Іван Богданович —
Паук Мар’яна Миколаївна
Тимчук Володимир Володимирович —
Кузан Наталія Миколаївна

ШАНОВНІ
мешканці СЕЛА!
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Глибоко сумуємо…
у 2016 році від нас відійшли…

Бажан Ганна Василівна
Шпіляревич Віталій Зіновійович
Ружицький Василь Карольович
Теодорович Юстина Іванівна
Грибовський Роман Володимирович
Величко Параска Теодозіївна
Бойцан Дмитро Михайлович
Фафендик Марія Дмитрівна
Марків Микола Олексійович
Теодорович Іван Йосипович
Присяжнюк Мирослав Васильович
Мельник Ірина Василівна
Лендель Григорій Іванович
Креховецька Орися Іванівна
Савчин Дарія Михайлівна
Макогон Дарія Миколаївна
Боднарчук Михайло Степанович
Вихованець Ганна Андріївна
Паньків Ганна Михайлівна
Олексюк Марія Степанівна
Шкабрій Богдан Ілліч
Каргальська Ганна Дмитрівна
Шліхутка Богдан Дмитрович
Микитин Ганна Миколаївна
Кочан Марія Федорівна
Худик Василь Васильович
Рудник С таніслав Валерійович
Паращук Ганна Михайлівна
Кавецький Петро Володимирович
Кравчук Анатолій Леонідович
Заруба Анастасія Василівна
Боберський Михайло Дмитрович
Томишин Ганна Юріївна
Борис Ірина Василівна
Прокоп Ганна Теодорівна

Шановні односельчани!
Надаються безкоштовні перукарські послуги для хворих нездатних самостійно пересуватися, перестарілих
жителів села
Звертатись за тел. 55-42-42

Закінчилися терміни сплати земельного податку.
Відповідно до ст.126 Податкового кодексу України
за несвоєчасну сплату земельного податку нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки.
ТЕРМНОВО
розрахуватися щодо
сплати податкових
платежів та
самооподаткування.

В зв’язку з раціональним використанням автомобіля, який вивозить сміття, просимо Вас не викидати на автомобіль усе те, що
можливо компостувати чи спалити (харчові відходи, дерево, листя, папір та інше, пластикові бутилки пресувати). Побутове сміття
забирається тільки в мішках. Будівельне сміття (після проведення
ремонтів)машиною не забирається. Для вивозу будівельного сміття за консультацією звертатися в сільську раду.

Виконком

Виконком

До уваги жителів села!

