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Місцевий часопис громади с. Угорники Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області

Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні.
Лине пісня із небес:
Радість всім, Христос Воскрес!
Рік у рік любов Господня
Творить свято Великодня.
Маленькі ангели несуть дари з небес:
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Хай лине у вись передзвін Великодній,
I кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
I крила розгорне оновлений світ!
Хай мир у серці вашому панує,
Хай ангел Божий щастя вам дарує.
Iсус Христос — здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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рийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого
Христового Воскресіння!

У житті кожного християнина Великдень — свято особливо шановане
та величне. І не тільки тому, що приходить воно з весняним пробудженням
і оновленням землі, але й тому, що
воно є символом перемоги життя над
смертю, добра над злом, світла над
темрявою, віри — над безнадією.
У ці дні ми відкриваємо Богові свої
душі, просимо наповнити їх духовною
силою і гармонією. Вони спонукають
усіх нас по-новому побачити й відчути
себе в світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків, а ще —
бути добрішими, милосерднішими,
благороднішими один до одного. Як
переконує Святе Письмо, будь-яка добра справа, зроблена однією людиною на користь іншої, є гідною в очах
Господніх і з часом обов’язково воздасться їй сторицею. Пам’ятаймо про
це завжди!
Зі святом Вас, дорога Угорницька родино! Від усього серця бажаю Вам
щастя і здоров’я, душевної чистоти і гармонії, миру та спокою в сімейних
оселях.
Нехай Чудо Воскресіння Христового надихає Вас на добрі та праведні
справи, а Пасхальне Свято стане для кожного початком нового життя —
кращого і добрішого.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сільський голова Любов Атаманчук,
депутатський корпус Угорницької сільської ради.

В

Дорогі односельчани!

цей світлий і радісний день, коли все Боже створіння отримало благословення на нове життя з приходом весни, ми всі разом вітаємо воскреслого
Ісуса Христа, який дарує нам вічне життя. Ця велика релігійно-духовна
переміна в людській історії заклала фундамент суспільства до постійного нового відродження у єдності людини з Богом. В ці вокресні дні кожного року
ми завжди радісно в своїх молитвах оспівуємо Христове Воскресіння. Свято із свят, яке надихає нас на пробудження до нового життя і дає натхнення
на невтомну працю, яка за Божими словами повинна визволити нас з неволі. З неволі гріху визволи нас, Христос, ціною своєї хресної смерті, а з неволі
суспільного гріху ми повинні визволяти себе самі, просячи в Бога сил і натхення. Це запорука доброго і успішного розвитку українського суспільства і нашого села зокрема. Працюймо і вірмо, що добре життя неподалік, тільки потрібно старань і зусиль, крок за кроком вирішувати суспільні питання, які нас
турбують. Багато є зроблено, але багато над чим є попрацювати. Сьогодні вітаю всіх вас з прекрасним святом Христового Воскресіння. Нехай мир, злагода, любов і достаток будуть у ваших сім’ях та родинах!
З повагою, депутат міської ради Роман Онуфріїв
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нагоди величного світлого свята
Христового Воскресіння сердечно здоровлю усю союзянську ро-

• № 02 (014)
дину та громаду села.
Нехай в цей Великдень рясне Господнє благословення зійде на Вас і на
весь український народ, зміцнить у доброму здоров’ї та великій вірі.
Хай Ваші серця і вчинки випромінюють добро, що є змістом людського буття.
Засіваємо усі разом зерно християнської моралі, будімо національну свідомість і плекаємо у серцях наших любов до рідної Вітчизни.
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Зичу Вам і Вашим родинам миру,
злагоди, любові, сімейного затишку,
душевної чистоти і гармонії.
Хай лине увись передзвін великодній
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти
Господні
І крила розгорне оновлений світ!
Христос Воскрес ! Воістину Воскрес !
Голова осередку СУ Л.Юрків.

З В І Т

сільського голови за проведену роботу у 2012 році

У

відповідності до вимог чинного
законодавства України, а саме
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сьогодні звітую перед вами про свою роботу
на посаді голови сільської ради впродовж річного терміну. Цей період був
насиченим важливими подіями як регіонального, так і загально- державного значення.
У своєму звіті хочу відмітити позитивні сторони та здобутки, яких ми
разом досягли впродовж року. Обумовити напрямки діяльності депутатського корпусу, виконавчого комітету. Намітити конкретні завдання
для себе особисто, депутатів, членів
виконкому, що сприятимуть подальшому розвитку нашого села.
Площа Угорник займає 734 га.
землі, в селі налічується 958 домогосподарств, в яких проживає 3172
мешканці.
На території села діє загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в якій навчається 203 учнів, дитячий садок
з функціонуванням двох груп на базі
школи-інтернату, де перебуває 47 дітей, відділення сімейної медицини,
стоматкабінет, аптека, Народний дім,
бібліотека, поштове відділення, 9 діючих закладів торгівлі, з них: 6 продуктових, 3 заклади громадського
харчування. Із сфери побуту — перукарня, лазня, майстерня з ремонту
та обслуговування автомобілів, шиномонтаж.
Завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу, виконавчої влади
впродовж звітного періоду проведено
6 сесій сільської ради та 12 засідань
виконкому, на яких розглянуто 114
письмових та 105 усних актуальних
питань життєдіяльності мешканців
села та територіальної громади
в цілому.
Виконкомом у 2012 році виготовлено Державний акт на землю адміністративного будинку сільської ради
та свідоцтво на право власності.

В стадії виготовлення проект землеустрою щодо встановлення меж та генерального плану села.
В минулому році видано 798 довідок, вчинено 80 нотаріальних дій,
з них: 31 дорученння, 20 заповітів, 27
свідчень підпису та видано 2 дублікати заповітів, зареєстровано 25 народжень, 33 смертей та 8 одружень.
Важливими для депутатського
корпусу, виконкому і життя села були
бюджетні питання:
затвердження,
внесення змін та уточнення сільського бюджету.
За 2012 рік сільський бюджет в цілому по надходженнях загального т
а спеціального фонду уточненого річного плану виконано на 126 % і складав 1 604 795 грн. із запланованого
1 271 000 грн. З них 878 405 грн. податки і збори сільської ради, 250 000
грн. дотація вирівнювання з міського
бюджету, 59 200 грн. субвенція з державного бюджету на ремонт та утримання доріг, 317 950 грн. субвенція
державного бюджету на ремонт дамби, 89 400 грн. місцеві податки на
благоустрій, 9 840 грн. податок
з власників транспортних засобів.
Виходячи з потреб і вимог часу,
які стоять перед нами, бюджет є досить скромний (дотаційний), тому
дуже важливо ним ефективно розпорядитися.
Пріоритетними напрямками розвитку села є сучасна освіта та медицина. Незважаючи на те, що в селі на
базі обласної школи-інтернату функціонує дошкільний заклад на 47 діПроект фасаду дитячого садочку

тей, у 2012 році закладено фундамент та розпочато будівництво дитячого садка на 115 місць по вулиці Тополиній, навпроти школи. Кошторисна вартість складає 19 567 000 грн.
Великим здобутком є включення будівництва нашого дошкільного закладу у державну програму. У 2012 році
було виділено та освоєно кошти
в сумі 2 800 000 грн.
Однією з найважливіших складових сільського життя є ефективна робота нашої школи, яка є постійно
в полі зору виконкому сільської ради.
Оскільки саме від сьогоднішньої школи буде залежати завтрашній день
села.Розуміючи та усвідомлюючи
значення школи ми стараємося долучатися до її розвитку. Хоча відповідно Бюджетного Кодексу ми як орган
місцевого самоврядування не можемо прямо фінансувати школу, тож
стараємося вишикувати інші шляхи
для вирішення проблем нашого навчального закладу. Так в минулому
році в школі проведено ремонт актової зали та оновлено сцену. Побудовано майданчик для збору сміття.
Встановлено премію кращим учням
школи в сумі 2000 грн., яку отримало
9 дітей. До свята Миколая початкова
школа отримала солодкі подарунки.
Силами школи зроблено ремонт бібліотеки, придбано будівельні матеріали на кабінет № 17, замінено столи і лавки в їдальні.
Необхідно відзначити те, що
і батьки не залишаються осторонь
розбудови та покращення умов пере-
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бування дітей у школі. За літній період за кошти батьків здійснено ремонти класних кімнат.
Надзвичайно важливим є те, що
в програму розвитку освіти на 20122015 рр. наша школа включена в дві
програми: заміну вікон на енергозберігаючі та капітальний ремонт спортивної зали, який буде проведено
в 2013 році.
Приємно відзначити те, що з кожним роком збільшується кількість дітей. А це є найвища оцінка роботи
педколективу школи та нашої скромної праці.
Важливе значення для життя та
здоров’я кожної людини має якісна та
доступна медицина. Зважаючи на те,
що на сьогоднішній день відділення
сімейної медицини перебуває в пристосованому, орендованому приміщенні без належних умов, виконавчим комітетом проведена значна робота по вирішенню цього нагального
питання. Завдяки співпраці з міською
радою у 2012 році розпочато та проведено понад 70 % робіт по реконструкції старого приміщення сільської
Фасад відділення сімейної медицини

ради під сучасне відділення сімейної
медицини, яке буде відповідати вимогам сьогодення. Відповідно до проекту в приміщенні окрім кабінетів для
сімейних лікарів передбачено фізкабінет, оглядову, палату денного стаціонару на три ліжкомісця, розширену
лабораторію та ін. Кошторисна вартість проекту 2 700 000 грн.
Сільська рада підтримує збереження традицій та розвиток української культури в селі.
Протягом 2012 року в Народному
домі проводились лекції, концерти,
тематичні вечори. Є ряд заходів, які
слід відзначити: участь у фестинах
духовної музики «Від Різдва до Великодня», «Розколяда-2012», святковий
концерт присвячений 198-й річниці
від дня народження Т.Г. Шевченка
«Поки з неба сонце світить, Тебе, Тарасе, не забудем», концерт, присвячений Дню матері. До 21-ї річниці Незалежності України проведено творчий звіт мистецьких колективів Народного дому. У вересні минулого

року хористи відвідали Крехівський
монастир та церкву у селі Глиняне.
Приємно відзначити, що вокальний дует «Тандем» став дипломантом першої премії Всеукраїнського
фестивалю «Прикарпатські співаночки», який відбувся літом в Богородчанському районі. Вокально-інстру
ментальний квінтет «Доля» став дипломантом другого ступеня на Міжнародному фестивалі «Красне поле»
у місті Хусті.
Для роботи Народного дому
у 2012 році придбано музичну апаратуру: мікшерний пульт, підсилювач,
навушники, мікрофони, МРЗ плеєр
на суму 10 000 грн.
Поповнено сільський бібліотечний
фонд на суму 1 000 грн.
Важливу роль в нашому житті відіграє розвиток фізичної культури та
спорту. Домінуючим видом спорту
в селі залишається футбол. Минулого року наші команди юнацька і доросла приймали участь у чемпіонаті
міста Івано-Франківська. Для утримання команд витрачено згідно бюджету 16 920 грн. Для команди закуплено футбольні м»ячі та суддівські
прапорці, рукавиці воротарські, 2
пари взуття для футболістів. Меценатом для команди став наш односелець І. Лаврів, який подарував
спортсменам нову форму.Велика заслуга щодо функціонування команди
належить нашому односельцю, депутату міської ради п. Р. Онуфріїву, який
вносить значний фінансовий внесок
у розвиток футболу.
Також наші односельчани приймали участь та зайняли друге загальнокомандне місце у спартакіаді
серед мешканців сіл Івано-фран
ківської міської з волейболу, перетягування канату, піднімання гирі, арм
рестлінгу.
Однією з основних проблем нашого села, як і держави загалом, є
проблема доріг, котрі щороку потребують значних коштів, а їх на превеликий жаль, у бюджеті сільської ради
не достатньо. Та, попри все вишукуються додаткові джерела фінансування, які дають можливість проводити певні роботи по ремонту доріг
села. Так у минулому році проведено
ремонт вулиці Садової щебеневим
покриттям, сплановано та підсипано
щебенем після будівництва каналізації частину вулиць Лозової, Підкови,
Новорічної.
Проведено ямковий ремонт асфальтовим покриттям вулиць Федорченко, Прикарпатську, частково Повстанців. Заасфальтовано частину
вул. Федорченко, зроблено водовідведення у двох місцях. В зимовий період проводилися роботи з розчистки
проїжджих частин вулиць від снігу та

посипання протиожеледною сумішшю.
Під постійною увагою є стан будівництва каналізації в селі. У 2012
році прокладено резервний колектор
діам. 400 на глибині близько 5-ти метрів по вулиці Береговій-Підкови.
Прокладено каналізаційну мережу на
вулиці Купальській, частково на вулиці Підкови та розпочато роботи на
вулиці Стрілецькій. Закуплено труби
для продовження будівництва каналізації.
Важливою подією 2012 року було
проведення капітального ремонту
дамби р. Бистриці в районі вулиць
Берегової-Лозової, яка була зруйнована стихійними водами. Дані роботи
є досить актуальними для нашого
села, оскільки була загроза підтоплення житлового масиву «Рінь»
в період паводку. В даному напрямку
на протязі останніх років проводилась значна ціленаправлена робота.
В минулому році за субвенцію з міського бюджету пошкоджену дамбу відремонтовано. Вартість робіт становила 317 950 грн.
За останні роки проведено відновлення мереж вуличного освітлення майже на всіх вулицях села. Станом на 1 січня 2013 року 95% вулиць
освітлюється.
За рахунок участі у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування в 2012 році побудовано нову лінію та освітлено вулиці
О. Рошкевич та Тополину. За кошти
місцевого бюджету освітлено вулицю
Тополину №№ 26-30. Встановлено
додаткові опори, світильники, проведено відповідні роботи.
Однією з актуальних проблем, які
турбують кожного мешканця є вивіз
побутового сміття, якого з кожним роком стає все більше.

Сьогодні ми можемо констатувати
про налагоджену роботу по вивозу
сміття з села. Два рази у місяць з домогосподарств забираються побутові
відходи.
За кошти самооподаткування
в селі працюють два комунальні пра-
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цівники (на цвинтарі та в селі). Для
роботи яких придбано технічний інвентар, по мірі потреби закуповуються технічні та паливно-мастильні матеріали. Систематично впорядковується територія села (центральної
частини), старорічища р. Млинівки,
дитячиі майданчики, сквер імені Ленкавського, символічну могилу «Борцям за волю України», сільський стадіон та ведеться постійна робота по
підтриманню чистоти на сільському
кладовищі. Але не усе залежить від
комунальних працівників, а від сумлінності наших людей і кожного окремо взятого. І почати наводити лад повинен кожен сам із себе, задавши
собі запитання, а що я роблю для
того, щоб моє село, мій двір, моя вулиця хоча б біля двору були чистішими, і чи я роблю щось узагалі?
Як з цим боротись, як примусити
та привчити деяких односельчан до
порядку. Прикро дивитись, коли порядні господарі засмічують впорядковані території. Зокрема, «Синяву»,
«Рінь», біля озера та інші загальні
місця, завозячи їх обрізаними гілками
дерев, винограду, будівельними відходами, закидаючи побутовим сміттям. А самі «з брудною совістю» повертаються до своїх чистих обійсть.
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Велику увагу потрібно приділяти
роботам з вирубки чагарників, спилювання та обрізки крон дерев, що
знаходяться в аварійному стані чи
загрожують електромережам. Так,
у минулому році проведено чистку
тополь по вул. Тополиній (біля школи), зрізано 28 тополь по вул. Тополиній 26-30, тополю біля Народного
дому, які досягли граничного віку. Зрізано вільху по вул. Федорченко, та
черешню по вул. Тополиній які були
зруйновані під час буревію. Хочу відзначити, що більшість цих робіт виконані своїми силами.
Закликаю усіх приєднатися до даних робіт, зрізати крони дерев, які виходять за межі господарств та перешкоджають руху транспорту. Особливо жителів вулиць Яблуневої, Лугової.
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Належна увага приділялась багатодітним сім’ям, малозабезпеченим та одиноким жителям села, ветеранам війни праці та іншим громадянам, які потребують соціального захисту та підтримки. Надавалась щорічна допомога продуктовими пайками до Великодних та Різдвяних свят.
До свята Покрови вшановувались вояки УПА, політв’язні, репресовані.
На завершення хочу подякувати
вам, шановні односельці, громадському активу села, чия влучна думка та цінні пропозиції щодня допомагають в роботі, усім тим, кому не байдужі і сьогоднішній, і завтрашній день
громади! Сільська влада завжди відкрита для співпраці з усіма. Я впевнена, що і надалі нас
буде
об’єднувати спільна мета. А мета
у нас єдина — навести належний порядок в нашому селі, в кожній оселі
створити добробут та затишок, налагодити гідне життя для нас та наших нащадків. Попереду у нас безліч
важливих справ, але я не маю сумнівів, що будуть важливі перемоги
і важливі здобутки. Дякую всім Вам,
за плідну працю, за допомогу у вирішенні проблемних питань, які виникали на протязі 2012 року.
Сільський голова Л. Атаманчук

ПРОГРАМА соціально-економічного розвитку
села Угорники на 2013 рік
Затверджено
16-ю сесією сільської ради
14 лютого 2013 року.
Програма
соціально-економіч
ного розвитку Угорницької сільської
ради підготовлена на основі бюджету сільської ради на 2013 рік.
Програма визначає соціальноекономічний розвиток територіальної громади, головні завдання та заходи щодо досягнення головної
мети розвитку сільської ради — поліпшення якості життя та підвищення добробуту населення.
З метою зміцнення позитивних
тенденцій розвитку підвищення добробуту населення протягом 2013
року передбачається:
1.Виконкому сільської ради,
керівникам підприємств, установ
та організацій села виходячи
з реальних фінансових, матеріальних ресурсів, та залучень інших бюджетів забезпечити економічний і соціальний розвиток
села.
2.Виконавчому комітету Угорницької сільської ради:
2.1.Встановити межі села.
2.2.Виготовити
генеральний
план села.

2.3.Закінчити реконструкцію старого приміщення сільської ради та
відкрити відділення сімейної медицини.
2.4.Забезпечити відділення сімейної медицини медичним обладнанням.
2.5.Провести капітальний ремонт спортзалу Угорницької ЗОШ,
залучивши кошти міського бюджету.
2.6.Виготовити акт постійного користування на землю для будівництва та обслуговування дитячого
садка.
2.7.Продовжити будівництво дитячого садочка.
2.8.Продовжити будівництво каналізаційної мережі.
2.9.Розпочати будівництво трибуни на 250 місць на сільському
стадіоні.
2.10.Забезпечити футбольну команду спортінвентарем.
2.11.Здійснити накриття кованим
навісом площадки літньої сцени
біля Народного дому.
2.12.Встановити камеру спостереження та прожектор на літню площадку біля Народного дому.
2.13.Здійснювати допомогу на
потреби Народного дому.
2.14.Проводити поточний ремонт
доріг села (по мірі потреби).

2.15.Провести капітальний ремонт дитячих майданчиків.
2.16.Облаштувати пішохідну доріжку по вул.Тополиній біля будинків
№№ 26-30.
2.17.Побудувати майданчик для
роздільного збору сміття біля будинку по вул.Тополиній, 26.
2.18.Продовжити роботи по встановленню ліхтарів вуличного освітлення (по потребі).
2.19.Забезпечувати благоустрій
вулиць села та місць загального користування.
2.20.Надавати допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким, пенсіонерам, інвалідам, учасникам УПА.
3.Підприємствам, установам
та організаціям села:
3.1.Утримувати прилеглі до установ території в належному санітарному стані.
3.2.Торгівельним установам не
допускати порушень прав споживача, забезпечувати жителів села необхідними товарами.
3.3.Вчасно сплачувати відповідні
податки до бюджету сільської ради.
Секретар сільської ради
Романна Гудима
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РІШЕННЯ
від 3 січня 2013 року

Про сільський
бюджет
на 2013 рік
Відповідно до п.23 ст.26, 41 Закону України «Про місцеве самоврядування», вимог ст.76 Бюджетного
Кодексу України, Закону України
«Про Державний бюджет на 2013
рік» сільська рада
вирішила:
1. Установити загальний обсяг
доходів сільського бюджету на
2013 рік в сумі 1201000 гривень.
Обсяг доходів загального фонду
бюджету визначити в сумі 1046000
гривень, у тому числі дотація вирівнювання з міського бюджету у сумі
250000 гривень, спеціального фонду сільського бюджету — 155000
грн., у тому числі субвенція з державного бюджету — 73100 грн. та
субвенція з обласного бюджету —
75000 грн. (додаток 1).
1.1. Установити, що до доходів
загального фонду сільського бюджету на 2013 рік належать:
1) доходи місцевих бюджетів,
що визначені статтями 64-65 та
частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
2) трансферти, що надаються
з Державного бюджету України
сільському бюджету (крім субвенцій, визначених пунктом 3 цього рішення);
3) субвенції з інших місцевих
бюджетів;
4) інші доходи, що підлягають
зарахуванню до місцевих бюджетів
відповідно до законодавства та є
такими, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів.
1.2. Установити, що джерелами
формування спеціального фонду
сільського бюджету на 2013 рік є:
1) надходження до спеціального
фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69
Бюджетного кодексу України;
2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт

та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах;
3) субвенції з інших місцевих
бюджетів.
Кошти спеціального фонду сільського бюджету витрачаються на
заходи, передбачені рішенням про
сільський бюджет відповідно до законодавства.
2. Затвердити загальний обсяг
видатків сільського бюджету на
2013 рік у сумі 1201000 гривень.
Установити обсяг видатків загального
фонду
бюджету
—
1015000 гривень, спеціальному
фонду бюджету — 186000 гривень,
за функціональною (додаток 2) та
відомчою (додаток 3) структурою
бюджету.
3. Установити профіцит загального фонду сільського бюджету
в сумі 31000 гривень, напрямком
якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
4. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету
в сумі 31000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального
фонду) (додаток 4, 5).
5. Затвердити обсяги субвенції
з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності
у населених пунктах в сумі 73100
грн.
6. Затвердити розмір оборотнокасового залишку бюджетних коштів на 2013 рік в сумі 500 гривень.
7. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на
2013 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату
(код 2120);
оплата комунальних послуг та
енергоносіїв (код 2270);
трансферти населенню (код
2730).
8. Розпоряднику коштів сільського бюджету під час укладання
угод (договорів, контрактів тощо)
щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов’язково
передбачати однією з умов засто-

сування штрафних санкцій до
суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
9. Встановити, що сільська рада
на підставі відповідних рішень та
укладених угод може делегувати
кошти, які надійшли до спеціального фонду від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, та кошти
фонду охорони навколишнього
природного середовища до міського бюджету, як субвенцію міському
бюджету.
10. 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).
11. 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.
12. У процесі виконання сільського бюджету надати право виконавчому комітету сільської ради
здійснювати перерозподіл видатків
за бюджетними призначеннями
в розрізі економічної класифікації
в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету.
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;

інформує сільська рада
— 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.
13. 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 Верховної 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.
14. Додатки № 1, 2, 3, 4, 5 до
цього рішення є його невід’єм
ною частиною.
15. Рішення сільської ради
«Про сільський бюджет на 2013
рік» опублікувати в місцевому
часописі «Моє село — Угорники».
16. Контроль за виконанням
рішення покласти на сільського
голову Л. Атаманчук.
Сільський голова
Любов Атаманчук

• № 02 (014)

7

Всі обурюються,
а «крайнього» нема

З

устрічаючись з друзями чи знайомими, що недавно повернулись із відрядження, мимоволі
запитуєш про враження від відвіданого міста чи містечка. І приємно слухати: «Невелике містечко, але таке чисте, затишне, спокійне». І відразу думається, що в цьому місті, селі чи містечку живуть добрі, працьовиті, привітні, порядні люди. Хочеться, щоб так
було всюди. І наші Угорники не виняток. Та так воно і є. Бо розташоване
наше село в гарному, зручному, Богом даному місці. І річка, і лісок, і колія, і центральна траса, і тролейбусна лінія-все поруч. Та і до досягнень
сьогоднішньої цивілізації не треба добиратись за тридев’ять земель.

Та чи можна про наше село сказати, що воно чисте, особливо ранньої весни, коли зійде сніг. На
жаль, — ні. Кожен обурюється, бо
з-під розталого снігу виглядають
купки сміття, пляшки, банки, клапті
паперу, бляшанки, коробки і т.ін.
Слухаючи обурення людей, наприклад на автобусній зупинці, думаєш, що весь цей непотріб хтось заніс до села, що люди Угорник не
можуть так насмітити у своєму ж
селі. Бо у дворах у кожного порядок, кожна річ має своє місце, кожну останню суботу місяця все непотрібне забирає машина, більшість
парканів і воріт добротні, навіть
надто. І ніяк оте вуличне сміття не
вписується в цей гарний пейзаж. Бо
вулиця чи старе русло Млинівки —
то не моє, а у мене на подвір’ї —
порядок. Так мислять не всі, але ж
оте сміття, що продерлося з-під снігу, — то таки наша робота, людей
з Угорник, і всім нам має бути за це
соромно, і мусимо постаратися виправити оцей вуличний безлад.
Є кілька вуличок в селі, що «обділені долею», бо до сьогодні не заасфальтовані. Але це не означає,
що вони мають бути занедбані, захаращуні сміттям. Хочу сказати
кілька слів про невеличку вулицю

Привітну, якою ходжу майже щодня.
Вулиця не заасфальтована. Але
тільки блисне сонечко, як тут люди,
хто з відром, хто з тачкою, шуфлею,
віником чи веріткою роблять якись
лад навпроти свого двору. Тут немає глибоких ям, бо тільки ямки появляються, їх тут же господарі засипають шутром чи камінцями і не дають їм «розростатись».

Є і інші вулиці, з яких можна брати приклад, та на жаль їх мало.
Кілька слів про нашу зміну, наших діточок. Не раз приходиться
чути, як господарі з своїх дворів
«виховують» школярів, що кидають
папір під ноги від морозива чи печива, копають бляшанки, топчуть квіти, що посаджені вздовж паркана.
А тому просьба до матерів, бабусь
та й батьків (щоб не образились):
нагадуйте дітям, відправляючи своїх чад вранці до школи, як вони мають себе поводити на вулиці, якою
«мовою» розмовляти, як дотримуватись чистоти і порядку, як підвищувати імідж свого рідного села.Бо
вони, діти, у всьому наслідують нас,
дорослих, чого вчить і народне
прислів’я: «Яка хата — такий тин,
який батько — такий син».
Шановні односельці. Йде весна,
красне літечко. Не нарікаймо на когось, бо «крайні» таки ми і від нас
залежить, яким буде наше село. По-

стараймось (що в наших силах),
щоб наше село було в квітах, а вулиці всміхались чистотою і порядком, а ми, його мешканці, тільки гордились і пишались тим, що живемо
в Угорниках.
Жителька села Марія Тарновецька
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Будівництво дитячого садка

Я

к ми раніше повідомляли, в червні минулого року, на свято Зіслання
Святого Духа, ми спільно з громадою освятили наріжний камінь під
будівництво садка. Спільними зусиллями та завдяки добрим людям,
одним із яких є п. Роман Онуфріїв, ми бачимо реальну картину і у 2014 році
сподіваємось на відкриття.

Стан будівництва на 21 квітня 2013 року

З

на етапі завершення
відділення сімейної медицини

а два роки вдалося виготовити акт на
користування землею, а також згідно рішення сесії сільської ради старе
приміщення переобладнується під відділення сімейної медицини.

Друга черга
на етапі завершення

До реконструкції

Після реконструкції

Перша черга.
Відкриття
і освячення
адміністратив
ного будинку
сільської ради.

Серпень 2011 року.

До відома землевласників

Порядок присвоєння кадастрового номера в державних актах на землю «старого зразка»
З 01.01.2013 р. набув чинності Закон
України «Про Державний земельний кадастр», яким передбачено порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам — якщо у Вас державний
акт старого зразка жовто-червоного кольору, виданий до 01.01. 2003 року, де
відсутній кадастровий номер.
Незалежно від того, що державні
акти «старого зразка» не містять інформації щодо кадастрового номеру, вони
вважаються дійсними до того часу, поки
за бажанням чи за необхідністю власник
не замінить їх на нові. Присвоєння кадастрових номерів на вже приватизовані

земельні ділянки при існуючому державному акті «старого зразка» відбувається на підставі технічної документації
із землеустрою, а також внесенням відомостей про земельну ділянку до бази
данних автоматизованої системи державного земельного кадастру.
Для вирішення питання щодо присвоєння кадастрового номера земельній ділянці власнику або набувачу права
на земельну ділянку необхідно звернутися до територіального органу земельних ресурсів або ліцензовану землевпорядну організацію із заявою щодо присвоєння земельній ділянці кадастрового

номера. Разом із заявою необхідно подати копію документа, що посвідчує
особу(паспорт), копію документа, що
посвідчує право на земельну ділянку та
копію ідентифікаційного номера.
У разі наявності всіх необхідних документів із землеустрою у архіві орган
держкомзему присвоює кадастровий
номер земельній ділянці та видає власнику витяг з поземельної книги із зазначенням кадастрового номера.
За додатковою інформацією можна
звертатися у сільську раду до земле
впорядника.

духовна
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ХРИСТОС ВОСКРЕС! —
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
«Небеса достойно нехай веселяться, земля ж нехай радіє,
нехай же святкує увесь видимий світ і невидимий,
Христос бо воскрес — радість вічна!»
Воскресна Утреня, Канон Пасхи

Пасхальне послання
Івано-Франківської
Митрополії УГКЦ
на 2013 рік
Цей провіщений і святий день,
перший по суботі,
царський і Господній,
свято над святами
і торжество всіх торжеств:
в цей день прославляймо
Христа навіки.

(Ірмос 8-ї пісні
Пасхальної Утрені)

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Всечесні отці, преподобні монахи та монахині, дорогі семінаристи, представники української
влади, возлюблені брати і сестри
у Христі, щиросердечно, з глибоким почуттям пасхальної радості,
вітаємо Вас з великим святом
Світлого Христового Воскресіння!
Ці два слова — «Христос воскрес!», які були проголошені
учнями Христовими, містять переможну новину торжества життя

С ь о годні цього тихого
і світлого
р а н к у
Церквоний
дзвін сповіщає нам
про неабияку
подію — подію життя вічного
на яке вказує
нам
сам спаситель Ісус
Х р и с то с ,
який сьогодні воскресає і сповіщає
усьому людству що смерті не існує, а є вічність у мирі і любові
в Бозі.
Ще вчора ми розпиналися і погребалися разом із Христом, і серця
наші були сповненні співчуття до
Розіп’ятого. А сьогодні ми сповнені
радості та тріумфу, бо повстав із
мертвих наш Спаситель і Переможець пекла!
Пасха Христова є святом не
тільки тих, хто живе сьогодні, а й
тих, хто перейшов у життя вічне,
святом усього всесвіту.
Дорогі у Христі брати і сестри!
У цей світлий празник Воскресіння
Христового хочемо завітати із пасхальним привітом до оселі кожного
з Вас. Нехай слова найдавнішої
апостольської проповіді «Христос
воскрес!» залунають сьогодні всю-

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ

у ЦЕРКВІ СВЯТОГО ВЛКМЧ. ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ С.  УГОРНИКИ

ди,. Поділ і м о с я
сьогодні
с вя ч е н и м
з
усіма,
хто потребує, та донесімо цю
радість до
кожного,
хто сумує.
Н е х а й
с в і т л о
Христа,
який переможно виходить із
гробу, просвітить кожного з нас, дасть силу та
впевненість, зміцнить у вірі, надії,
любові та дарує свій мир.
«...I обіймімо один одного, скажімо «браття», і тим, що ненавидять
нас, простімо все заради Воскресіння! Бо Воскрес Христос — і смерть
подолано! Воскрес Христос — і радіють ангели! Воскрес Христос —
і ніхто хай не нарікає на свою вбогість, бо з’явилося спільне Царство!» — проповідує святий Іоан Золотоустий.
Нехай Господь наш Ісус Христос,
що Воскрес із мертвих, зберігає нас
в мирі, єдності і любові, дарує нам
Пасхальну радість,
Христос воскрес!
З благословенням,
мтр. прот. Роман Голейко, парох;
ієрей Юрій Трухан — сотрудник

«ЗАПИТУЄМО СВЯЩЕНИКА»
Ваші запитання можна над-

Кожного дня о 8:00 Свята Божественна Літургія (понеділок — за
здоров’я, субота — заупокійна).

Неділі і свята 9:00 — Утреня.

Щопонеділка о 08:00 в Угорницькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів в каплиці св. Миколая: Сповідь, Свята Літургія, катехизаційна наука.

13:00 — Свята Божественна Літургія
для молоді.

ygornukupress@ukr. net

Щонеділі о 13:00 при парафії діє
недільна школа. Заняття проводяться після Літургії.

ня, на які Ви зможете отримати

Середа і п’ятниця: катехизація
школярів.

10:00 — Свята Божественна Літургія.

силати на електронну скриньку
редакції
Чекаємо на Ваші запитанрозгорнуті відповіді.
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над смертю і є відкриттям Божественної Тайни Воскресіння, закликом до незгасаючої пасхальної радості.
За словами та вченням святого
Івана Золотоустого: «Ось і наступило
для нас очікуване, спасительне свято, день Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа. Це свято є запорукою миру, джерелом примирення,
руйнуванням смерті, погибеллю диявола. Сьогодні люди з’єднались з Ангелами і разом з безтілесними Силами підносять хвалебні пісні Богу».
Пасха — це свідчення любові
Бога до людини. «Бог є любов»
(1 Ів. 4, 8). У Воскресінні Христовому ми зустрічаємось з тайною Божої
любові до кожного з нас. Святкуючи
Пасху Господню, пізнаємо, що Божа
любов до людей — це завжди жертва, яка найбільш яскраво проявилася в стражданні на Голгофі та смерті Христа Спасителя.
Ця жертва є світлом воскресіння,
що знищує темряву смерті. Вона
дає кожній людині можливість оновлення і пізнання Бога, «щоб нам називатися і бути дітьми Божими»
(1 Ів. 3, 1).
Любов Божа — це жертва Христа
Господа, яка пробуджує серце і веде

до переродження людини за євангельськими законами, «щоб смертне
поглинуте було життям» (2 Кор. 5, 4).
Ця зміна відбувається в нас,
коли всією своєю діяльністю, кожним окремим вчинком, словом, думкою і всім своїм життям намагаємося відповісти Богу на Його любов,
на Його велику жертву, якою Він визволив нас від гріха і смерті.
Бог всіх нас любить і закликає
кожного: «Прийдіть до Мене, всі
втомлені і обтяжені, і Я заспокою
вас» (Мт. 11, 28). І нам потрібно відгукнутись на цей Божественний голос, піти за нашим Спасителем, намагатись жити за Євангелієм та стати новою людиною.
Сутність
християнської
віри
в тому, що Воскресіння — це перемога життя над смертю, Христом
зцілена сама людська природа.
Всім, хто зодягається у Христа,
Господь дає можливість причаститись цієї нової, зціленої природи. Ті,
хто померли для гріха, … «з’єднані
і подобою воскресіння» (Рим. 6, 5).
Після свого славного Воскресіння Господь — з нами «у всі дні до
кінця віку» (Мт. 28, 20). Ісус дає нам
сили нести наш життєвий хрест, Він
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чує наші молитви, подає нам руку
Своєї Божественної допомоги.
Виходячи із храму після Великодніх Богослужінь, візьмімо з собою
цю Пасхальну радість, до якої ми
приєднались у цей день святої Пасхи. Поділімось нею із нашими дітьми, батьками, братами і сестрами, з нашими ближніми, друзями
і знайомими. Постараймося передати її скорботним і знедоленим, хворим і немічним, усім тим, хто потребує нашої уваги і підтримки.
У ювілейний рік 1025-ліття Хрещення України та Року Віри зичимо
великої радості і Божої благодаті
всім Вам, а також нашим братам
і сестрам, яких доля закинула у чужі
краї, далеко від своїх родин, сіл та
міст України.
Благодать Воскреслого Господа
нашого Ісуса Христа нехай буде
з усіма Вами! Веселих свят!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
† Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський УГКЦ
† Софрон Мудрий,
Єпископ-емерит

Як ми готувались до Пасхи

Парафіяни нашої парафії взяли участь у Хресній ході вулицями міста Івано-Франківська
21 квітня 2013 року, на завершення якої в Архікатедральному соборі Святого
Воскресіння м. Івано-Франківська були привезені мощі Святого Пантелеймона-лікаря

У страсний понеділок всі
учні школи та педагогічний
колектив приступили
до Великодньої сповіді
та Святого Причастя
в шкільній каплиці Святого
Миколая
За тиждень перед Пасхою
шкільна та сільська молодь
взяла участь у хресній дорозі
за участю семінаристів ІваноФранківської духовної семінарії імені
Священомученика Йосафата

духовна

сторінка
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Як ми готувались до Пасхи

Учні парафіяльної
недільної школи
власноруч
виготовляли
пасхальні листівки
та розписували
писанки

26 квітня парафіяльна молодіжна спільнота
стала учасниками перших нічних чувань на парафії
святого Юрія, які організовані лідером спільноти
п. Ольгою Кліщ. Реколектанти о. Роман та о. Юрій

Прощі
2013 р. Б.
ПАТРІЯРШІ ПРОЩІ
4 cерпня — Патріярша Проща
до Крилоса.
18 серпня — Патріярша Проща
до Києва із нагоди 1025 річничі Хрещення України.

АРХИЄПАРХІАЛЬНІ
ПРОЩІ
19 травня — проща до с. Зарваниці.
22.08-25.08. — Молодіжна піша
проща від парафії «Царя Христа»
Івано-Франківськ до Гошева.
15 вересня — проща до с. Гошева.
6 жовтня — проща до с. Погоні.

Парафіяльно-духовний
табір для молоді
та юнацтва буде
проводитися цього року
в липні-серпні та буде
приурочений Року Віри
та 1025-літтю хрещення
Руси-України
Релігійні новини з життя церкви можна прочитати,
відвідавши інтернет сторінки ugcc.if.ua, www.ugcc.org.ua

Підготування дітей
до Першої Сповіді
та урочистого Святого
Причастя
відбудеться в липнісерпні 2013 року, а свято
відбудеться
28 серпня 2013 року
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Проводжали Коляду

давніх-давен в Україні існує
звичай прощатись з Різдвяними святами. У кожному регіоні
воно відбувається по-різному. А ще
не одне століття наклало свій історичний відпечаток. Але усюди проводжають Різдвяні свята і це дійство називають РОЗКОЛЯДОЮ. Цьогорічна
розколяда в Угорниках була пізньою
аж 13 лютого.

не
тріо
Бардецьких;
солісти-наші гості Віолетта
Костенко та солістка обласної філармонії Ольга
Яловенко. А ще була Маланка, теж наші гості —
фольклорний
ансамбль
музичної школи №2, керівник Тетяна Дем’янець, дует
з церкви Матері Божої Неустанної помочі монастиря
Святого Йосипа. Усі аматорські колективи виконували колядки, щедрівки, авторські
пісні, вінчували зі сцени односельців, прославляли Бога, народження

Біля Народного дому зібралось
чимало люду, наших односельчан
та гостей. Була холодна, сира погода. Та на душі радісно і романтично — усі згадували минуле Різдво.
Бо на сцені стояла прибрана ялинка, Дідух, та мерехтіли святкові вогники.. Зійшлися усі аматорські колективи: хор ц. Святого Юрія, керівник Ольга Носків; народний аматорський хор «Прикарпаття», керівник Ісуса Христа, бажали усім «аби цей
Галина Мартиненко, концертмей- рік був ліпший ніж той рік». Усі пристер Петро Дрозда; молодіжний хор сутні почули і уподобали нову
ц. Святого Юрія, керівник Мар’яна «Угорницьку коляду», авторами якої
Лупійчук; вокальний ансамбль «Бе- є п.Люба Юрків та Володимир Баррегиня», керівник Люба Юрків;хор децький. Надзвичайно потішили
молодших класів та вокальний ан- усіх і глядачів і бувалих виконавців
самбль і гурт віншувальників Угор- наймолодші колядники зі школи. За
ницької загальноосвітньої школи, свої дзвінкі голоси, за гарні віншукерівник Василина Федорів; родин- вання, за оптимізм і віру вони отри24 березня у Народному домі було презентовано книгу про отця-пароха
с. Угорники Всечесного отця Ганушевського. Збірка представляє собою живі
свідчення п. Марти Малкош (Ганушевської) про тернистий шлях священичої
родини та вірність служіння громаді с. Угорник та України.
На світлинах: о. Ігор Пелехатий, головний редактор архієпархіальної газети
«Нова Зоря» та директор видавництва «Нова Зоря», де готувалась дана
збірка; п. Марта Малкош (Ганушевська)

мали гучні оплески і торбинку з цукерками від голови села. Завершила свято велична коляда «Бог предвічний», яку співали усі на майдані.
А тим часом горів Дідух, якого за
традицією підпалила сільський голова п. Любов Атаманчук. Тепло від
його вогню зігрівало співаків. З димом Дідуха відходила на небо коляда, відлітали духи наших пращурів,
які упродовж усіх свят були з нами.
Божею волею земля-матінка наповниться водою, зроситься зерно на
щедрі врожаї на нашій рідній Угорницькій землі та усій Україні.
Художній керівник Народного дому
Галина Мартиненко

новини з народного дому
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«КОБЗАРЕМ ЙОГО МИ ЗВЕМО»
«Наш батьку, Тарасе, ми вдячні довіку
За те, що прийняли від тебе цей дар
Для всіх поколінь, України всієї, —
Цю книгу, що зветься «Кобзар».

П

одією у житті України та кожного українця є щорічне вшанування пам’яті нашого пророка
Тараса Григоровича Шевченка. Про
нього ми знаємо багато і пам’ятаємо
вірші з «Кобзаря», співаємо пісень
і просто любимо його. Щороку в березні в наш сільський Народний дім
приходять люди, щоби знову почути
слова Великого Кобзаря.
24 березня Народний дім запросив односельчан на літературномузичну композицію «Кобзарем
його ми звемо». Вона об’єднала художні колективи Народного дому та
загально-освітньої школи с.Угорники. Доповнювали свято наші гості
з музичного училища ім. Дениса Січинського та обласної філармонії.

Розпочалось свято «Заповітом»,
який могутньо прозвучав у виконанні усіх глядачів, народного хору
«Прикарпаття» та юних читців. Перед кожним постало питання, чи
живемо ми по заповітах Шевченка,
чи виконуємо їх? Чільне місце
у святі було відведено поезії
Т.Г. Шевченка, звучали вірші сучасних авторів про Кобзаря. Поезію
Шевченка читали учні загальноосвітньої школи. Читали натхненно,
з молодечим запалом. Особливо
слід відмітити ученицю 11-го класу
Софію Ковальчук, яка з народним
хором «Прикарпаття» виконувала
уривок з поеми «Причинна». Зал зачаровано слухав слово і пісню. Наставниками юних читців були педагоги Світлана Сворак та Галина
Гресько. Дзвінко лунали дитячі голоси — від наймолодших до старшокласників. Вони переконали нас,
що зберігається українська традиція виховання у дітей патріотизму
на віршах Т.Г. Шевчкнка. Захоплення та овації отримав хор молодших
класі, керівник Василина Федорів.
Маленькі співаки заспівали усім відому пісеньку «Тече вода з-під яво-

ра», але заспівали по новому
у
сучасному
трактуванні. Ансамбль «Берегиня»
(«Союзу
Українок») замилували слухачів
лірикою Шевченка. Керівник ансамблю «Берегиня» п. Люба
Юрків подарува-

ла односельчанам власного вірша
«Побачення з Кобзарем». У ньому
емоції, глибокі переживання авторки, які вона пережила у Каневі, стоячи на могилі Т.Г. Шевченка. Родинне тріо Бардецьких і на цьому святі
подарувало слухачам чудовий спів.
Відома пісня «Бандуристе, орле сизий «у їхньому виконанні прозвучала надзвичайно актуально. Довершено лились звуки бандури і у них
уплітались дівочі голоси ансамблю

теж
проживає
у
с.Угорники.
Пісні, які заспівали Оля викликали
бурхливі
оплеки.
Юна
мешканка Угорників Настя Михайлів виконала
композицію, що
складалась з Шевченківського вірша та пісні і дуже сподобалась
слухачам.
Кульмінацією літературно — музичної композиції «Кобзарем його
ми звемо» стало виконання народним хором «Прикарпаття «хорових
творів «На роковини Шевченка», сл.
Лесі Українки, муз.Б. Фільц, і «Послухай, Тарасе» сл.К. Курашкевича,
муз.В. Папаїки (солісти Ігор Колковський та Богдан Баб’як). Піднесеним та оптимістичним було завершення свята. Пісня «Рідний край»
(сл. Н. Мартинця, муз. В. Бардецького) прозвучала у виконанні популярного дуету «Тандем», у складі
Мар’яни Атаманчук та Володимира
Бардецького. Співали про Україну
та українців, які шанують Тарасові
заповіти. Не усе ще так в Україні, як
хотів Шевченко. Але ми повні снаги
і віри, що таки прийде час України,
як сім’ї… «вольної, нової…».
Художній керівник Народного дому
Галина Мартиненко

бандуристів музичного училища ім. Д. Січинського. Їх навчає
п.Марія
Лахнюк — чудовий
педагог і наша
землячка.» Прикарпатським соловейком» називають Ольгу
Яловенко — солістку обласної
філармонії, яка
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Вивчаємо правила дорожнього руху

21

лютого в 4 класі був проведений відкритий урок
з основ здоров’я на те
му:«Дорожньо-транспортні пригоди», на якому були присутні вчителі
та дирекція школи.На уроці учні вчилися називати причини виникнення
ДТП, встановлювати взаємозв’язок
між ДТП і порушенням правил дорожнього руху, вчилися бути дисциплінованими пішоходами, розвивали пам'ять та увагу.
Урок пройшов цікаво та жваво,
адже було використано такі інтерактивні технології, як метод «Прес»,

фізкультхвилинки четвертокласники
«відправилися» «чарівним автобусом» подивитися повчальну «Казку
про кізку», акторами були учні
4 класу.
Підсумок уроку був проведений
методом «інтерв’ю», в якому одні
учні
були
«кореспондентами»,
а інші «респондентами». На завершення уроку вчителька подякувала
«Кубування», робота в групах («Пі- учням за активність, виставила
шоходи», «Пасажири», «Водії»), пе- оцінки та побажала всім присутнім
регляд фотографій про ДТП та соці- безпечної поведінки на дорозі.
альної реклами з використанням
Класний керівник 4 класу
мультимедійних засобів. Під час
Красняк О. І.

Перші сходинки до успіху драмгуртка

Я

кими виростуть наші вихованці? Чи будуть їм близькі такі
важливі поняття в житті людини, як шляхетність, краса душі, творчість, відповідальність, уміння піднестися над буденністю?

Засобом виховання цих рис, а не
тільки явищем мистецтва, став
шкільний драмгурток-театр «Промінчик», створений цього року. До
нього входять учні 3-11 класів.
Захоплення сценою зумовлене
не просто бажанням створити умови для розваг учнів, організації їхнього змістовного дозвілля, а й са-

В

мовираженню дитячої особистості.
Тут діти розвивають такі якості як
товариськість,
взаєморозуміння
і взаємодопомога. Сценічне мистецтво навчає вмінню підпорядковувати особисті інтереси загальній справі. Кожна роль —
це творчість, втілення в образ.
Усе, що переживає герой, пере
живає і юний актор.
Випробування себе в різних
ролях підвищує
рівень художнього
сприйняття
учня,
робить
його активнішим. А ще юні актори долають невпевненість, розгубленість,
закомплексованість, роблять перші
успіхи до свого психологічного становлення.
За плечима угорницьких шкільних акторів 11 сценічних постановок,
багато праці і радощів, бажань грати на сцені. В репертуарі — кращі

твори світової літератури. Серед
них «Ромео і Джульєта» В. Шекспіра,
«Ніч перед Різдвом» В. Гоголя, «Маленький принц» А. де СентЕкзюпері, «Снігова королева» Г. Андерсена, «Дванадцять місяців»
С. Маршака, «Пригоди Тома Сойєра» М. Твена, «Кайдашева сім’я»
І. Нечуя-Левицького, «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Снігуронька» М. Островського, «Міща
нин-шляхтич» Мольєра.
Це все класика. Перевірена часом, вона прилучає учнів до найвищих цінностей — моралі, добра
і краси, сприяє формуванню творчо
розвиненої особистості.
Театр — це не лише задоволення, а й труд душі.
Учні виготовляли костюми, готували декорації, підбирали музику. Звіт
про роботу став хвилюючим, справді
мистецьким одкровенням. Глядачі
відчули емоційну силу художнього
слова, винесли приємні та незабутні
враження. До нових зустрічей!

Любов врятує світ!

же кілька десятиріч українська молодь святкує 14 лютого
«День закоханих — день Святого Валентина. 21 лютого учнями 3
класу було проведено відкритий виховний захід — «Любов врятує світ!»,
на якому були присутні батьки, учні
початкових класів, вчителі та дирекція школи.
Мета виховного заходу: формування у дітей співчуття, любові до
ближнього, доброти, вміння цінувати того, хто поряд з тобою.

Учні ознайомились з історією виникнення свята,
подарували своїм близьким
сувеніри і «валентинки», які
виготовили на уроці трудового навчання.
Тепла атмосфера, ніжні
слова, багато пісень і танців, весела вікторина залишили приємне враження
від проведеного заходу.
Класний керівник 3 класу
Карась О.Б.

Вчитель світової літератури,
керівник драмгуртка
Біла Марія Дмитрівна

наша школа

П

• № 02 (014)

15

Любов, як сонце, світу відкриває
Безмежну велич людської краси

ід такою назвою в Угорницькій
школі відбулася літературномистецька кав’ярня, в якій
взяли участь учні 9-11 класів. Свято
відбулося в кабінеті музики, який на
той час став мистецькою кав’ярнею.
Все дійство проходило на тлі різних
музичних творів, що звучали протягом свята, а також мультимедійної
презентації. Сама атмосфера заставляла кожного відкласти проблеми, негаразди і поринути у світ почуттів, красу духовних почувань, яку відкривала поезія Ліни Костенко, Василя Симоненка, Григорія Чубая, Степана Сапеляка, Миколи Вінграновського. Гості та учасники дізналися
про заснування першої на теренах
Галичини кав’ярні, куди приходили
митці, художники, композитори, поети не тільки випити філіжанку кави,
відпочити, але й змістовно провести дозвілля.

Літературно-мистецька кав’ярня
була присвячена найніжнішому
у світі почуттю — коханню. Тому всі
поезії, що звучали в залі, були про
любов. Хлопці і дівчата обігрували
поетичні рядки, освідчувалися в коханні, дарували квіти.
На святі звучали пісні про кохання у виконанні вчителя музики Млиниської Василини Володимирівни,
директора народного дому с. Угорники Бардецького Володимира Юрійовича, учениць 11 класу Ковальчук
Софії та Гресько Аліни.

Чудові поетичні рядки про
найсвітліше у світі почуття присутнім дарували Ткачук Руслан,
Бойчук Мар’яна, Пельц Павло,
Ковальчук Софія, Довган Василь, Яковин Юлія, Данилів
Катя, Росипко Олег, Боднар
Юлія і Тетяна та інші.
Підготувала
і
провела
літературно-музичну кав’ярню
вчитель української мови і літератури Гресько Галина Богданівна, яка завершила свято такими рядками: «Світ кохання живий,
він вічний. Тож чекаймо цього милосердного вогню з вірою в диво любові і мудрість людського серця.
А хто цей дар отримав, хай береже
і леліє його, підтримує животворне
вогнище.Адже кохання, котре кожен
день не відроджується, кожен день
помирає».
Вчитель української мови
і літератури Гресько Г.Б.

На крилах кохання
Любов придумана не нами,
Вона від Бога нам дана,
І хоч любов буває різна,
Та кожна справжня –
Завжди лиш одна.
акими словами розпочали 14
лютого літературно-музичну
композицію «На крилах кохання» учні Угорницької ЗШ І-ІІІ ступенів, присвячену Дню Святого Валентина — Всесвітньому Дню закоханих.

Т

Про історію виникнення цього
свята і покровителя всіх закоханих
розповів о. Юрій Трухан. Розповідь
була підтверджена сценкою «У
в’язниці», де роль св. Валентина зіграв учень 9 класу Кузів Ю., Джулії — сліпої дочки тюремного наглядача — Микитин Я.
Ведучі-десятикласники Бойчук У.,
Васатюк І., Яковин Ю., Довган В.,

Олексюк В., Голобин Ю. розповіли
про історію кохання з життя видатних
людей:
Лесі Українки,
В. Жуковського,
Оноре де Бальзака, Д. Менделєєва. «Слово
про втрачене
кохання» прозвучало з уст
Данилів К.
Про цікаві
з в и ч а ї ,
пов’язані зі святом
закоханих,
в різних країнах
світу повідомили
Івасишин В., Новосельська С., Беренда М.
Цікавою,
емоційною була постановка сценки «На
балу кохання». Дійовими особами були: Любов — королева балу — Бойко В., Віра — Чепеляк Д., Надія — Прімак М., Підступність — Іванілова І., Біс —
Дем’янюк В.
Звучала чарівна музика «Вальс
Джульєти» з опери Ш. Гуно «Ромео та
Джульєта», романс «Сміються, плачуть солов’ї…» на слова О. Олеся.

Не обійшлося без параду літературних героїв: Кая і Герди — наймолодших учасників дійства — Оленича В. і Іванюлик Т. (3 клас), маленького Принца і Лиса — Бойчука Т.
і Винничука Д., Ромео і Джульєти —
Пельц П. і Бойчук М., Снігуроньки
і Мізгиря — Крайник Х. і Ляцковського Т.
Святкові костюми, свічники з палаючими свічками, різноманітні валентинки, тепла атмосфера зробили своє. Всі були задоволені,
в очах — іскри радості, в серцях —
полум’я любові. Віриться, що почуття кохання здатне пробудити милосердя, доброту, співчуття.
Було і буде так у всі часи:
Любов, як сонце, світу відкриває
Безмежну велич людської краси,
І тому світ завжди благословляє
І сонце, що встає, і серце, що кохає.

Продовженням свята був конкурс «Валентин і Валентина», в якому учні продемонстрували вміння
читати вірші про кохання, танцювати, орієнтуватись у молодіжній моді,
виготовляти «валентинки».
Переможцями конкурсу журі визнало учнів 5 класу Борис Надію та
Крайника Андрія.
Вчитель світової літератури
Біла Марія Дмитрівна
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Із слова починається людина,
Із мови починається мій рід

Р

ідна мова — то неоціненне духовне багатство, у якому народ живе, передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції. У рідному слові народ усвідомлює себе, як тверду
силу. Слово рідної мови — могутній
засіб передачі від покоління до покоління морального, етичного досвіду
народу. Рідне слово — то невичерп-

не, животворне і невмируще джерело,
з якого дитина черпає уявлення про
навколишній світ, свою родину, про
своє село, місто, край, про ввесь світ.
21 лютого — Міжнародний день
рідної мови. Про долю рідної мови, її
місце серед інших мов світу повели
розмову учні 5-7 класів на заході,
присвяченому саме цій темі. Кожне
слово має своє обличчя, як у квітки,
у нього свій неповторний аромат
і відтінок барви, а цих відтінків кожна
барва має тисячі. Такі думки висловлювали учні сьомого класу: Царук
Анна, ЖирійІрина, Лущак Олег, Даниляк Володя, Андрусяк Ірина і Дем’я
нюк Володя, Беренда Богдан.
З усмішкою учні переглянули інсценізацію твору М. Старицького «За
двома зайцями», у виконанні Край-

ник Христини, Дем’янюка Володимира.
Рідна мова — то матері слово.
Вона, як та неопалима купина: ніколи не згорить, ніколи не зів’яне…
Так схвильовано співали свої пісні
Новосельська Софія і Матиящук
Ірина.
Народ без мови — це вже не народ,
Без мови всі ми б сиротами стали…

Саме так проголосили на завершення свята учні шостого класу:
Прімак Мар’яна, Іванілова Ілона та
Бойко Валентина.
Мово рідна! Зціли нас всіх, зціли!
Всели в серця неопалиму мрію!
Щоб ми, пізнавши віру і надію,
Жорстокий світ добром перемогли!
Вчитель української мови
і літератури Сворак С.О.

Засідання школи молодого вчителя інформатики

В

ідповідно до річного плану було представлено захист проекту
управління освіти і науки ви- учнів 10 класу «Вибір майбутньої
конавчого комітету ІваноФранківської міської ради 26 лютого на базі нашої школи відбулося засідання школи молодого вчителя інформатики, темою якого було «Поєднання інноваційних та традиційних форм та методів навчання».
Вчителем інформатики Рубашевською О. І. після проведення
науково-теоретичного
модулю,

В

професії» та гру «Найрозумніший»
серед учнів 9 – 11 класів.
Методистом ІМЦ управління
освіти і науки Скоробогатою Т. І.,
керівником ШМВІ міста Даниляком П. П. та керівником методичного об’єднання вчителів інформатики Воробей О. В. було дано високу
оцінку проведеному заходу.
Заступник директора з навчальновиховної роботи Рубашевська О. І.

Виховуємо патріотів України

ажливе місце у вихованні учнів
школи посідає формування
у них ціннісного ставлення до

Учасниця конкурсу: Микитин
Ярина (учениця 9 класу) зібрала
матеріали про свою бабусю Микитин Ганну Миколаївну, а її однокласниці Марків Анна та Марків Марія
підготували малюнок «Каторжна робота на лісоповалі», який проілюстрував важкі умови відбування покарання Комі АСР за зв’язок з ОУН.
Доля родини Ганушевських не залишила байдужими учениць 8 класу
суспільства і держави, а також до
Атаманчук Зоряну та Гречаник Віктомистецтва.
Наші вихованці є активними рію, які взяли інтерв’ю у пані Марти
учасниками та переможцями різних Малкош (Ганушевської) і намалювали спільно малюнок «Довга дорога
творчих конкурсів.
Зацікавив учнів школи конкурс на заслання», який ілюстрував важку
«Доля дітей у роки Другої світової долю спецпереселенців у Хабароввійни у малюнках учнів». За умова- ському краї.
Чекаємо підсумків конкурсу, які
ми конкурсу учні мали підготувати
малюнок, який ілюструє долю жертв будуть оголошені до Дня Перемоги.
Другої світової війни, тоталітарних
Заступник директора з виховної
режимів 1926-1944 років.
роботи Комановська О.І.
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Тиждень Віднови Духа

З

18 по 22 березня у школі проходив тиждень віднови Духа. У понеділок всі учні брали участь
у Святій Літургії, протягом вівторкачетверга вчителі християнської етики
під час уроків наголошували, яку важливу роль у нашому духовному житті
відіграє наш Небесний Отець — Ісус
Христос. На завершення тижня група
учнів 1-3-5 класів зі своїми вчителями відвідали жіночий монастир Згромадження сестер Мироносиць під покровом святої Марії Магдалини, незважаючи на сніжну заметіль та холодну погоду.
Біля дверей монашої обителі
нас гостинно зустріла сестра Теодосія. У катехитичній залі сестричка
розповіла нам історю виникнення та
заснування монастиря. Ми дізналися про те, що згромадження сестер
Мироносиць під покровом святої
Марії Магдалини, засноване на початку ХХ століття. Засновником Товариства був священик-василіанин
Юліан Дацій. Святим обов’язком

кожної сестри мироносиці є молитвою,
самопосвятою і жертовністю наслідувати св. Марію Магдалину, покровительку
монастиря Згромадження сестер Мироносиць, а також
прагнути християнської досконалості
через заховування
трьох обітів: убожества, чистоти і послуху. На сьогодні у своїй діяльності
сестри мироносиці найбільшу увагу
зосереджують на катехизації дітей
та молоді, активно допомагають
священикам у проведенні місій на
парохіях, намагаються чинити діла
милосердя. Зокрема, в Івано-Фран
ківську вони працюють медсестрами міської клінічної лікарні, психоневрологічного диспансеру, відвідують одиноких людей. Також сестри
мироносиці навчаються в ІваноФранківській теологічній академії та

Прикарпатському університеті ім.
В. Стефаника.
Ми помолились у каплиці за
здоров’я наших рідних, поклонилися мощам святих отців. Сестра Теодосія провела нам екскурсію по монастирю, розказала про значення
та роль ікон у духовному житті кожного християнина. На завершення
ми зробили фото на пам’ять про
відвідини цього монастиря.
Класний керівник 1 класу
Чуйко В.Я.

Вшанування пам’яті в’язнів концтаборів

11

квітня у Всесвітній день звільнення в’язнів
фашистських концтаборів учні нашої школи взяли участь у панахиді з нагоди вшану-

З

вання жертв фашистських концтабо- вались з колишніми в’язнями концтарів, яка відбулась на базі БФ «Карітас борів Кубіцьким Романом МиколайоІвано-Франківськ УГКЦ». Учні спілку- вичем — військовополоненим концтабору Бухенвальд, Буній Ольгою Романівною — дитиною, яка народилася в місцях примусового утримання
батьків, Сачевською Наталією Никифорівною — остарбайтером військового заводу ім. Шльотера в Німеччині, Орленко Діною Марківною — малолітнім в’язнем концтабору Майданек.
Учні були вражені жахливими
умовами утримання в’язнів фашистських таборів.
Гоголь В.В.,
соціальний педагог школи

Розширюємо межі спілкування

метою поглибленого вивчення іноземних мов, під час реалізації міжнародної програми
AIESEC у школі було проведено зустріч з студентами Індонезії та Бахрейну. Учні старших класів познайомились із звичаями і життям країн,
в яких проживають студенти, а також мали нагоду поспілкуватися англійською мовою під час зустрічі. Студенти розповіли учням про життя і навчання молоді у їхніх країнах. Неза-

бутніми стали перегляди презентацій студентів,
які розкрили суспільноекономічні та культурні
сторони життя їхньої Батьківщини. Такі зустрічі заохочують до вивчення іноземних мов і сприяють бажанню подорожувати іноземними державами.
Вчитель англійської мови
Прімак Н.Б.

18

В

До твого слова, як іконостаса,
ми прихиляємось, Тарасе!

історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам’ятає і шанує людство!
До них належить і ім’я великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Весь свій могутній талант він присвятив служінню народові. Шевченків «Кобзар»… Це Біблія
мого народу, це книга, якій судилось
бути безсмертною, бо сам народ визнав її своєю.
Автор зібрав у ній кожну сльозинку, найменший стогін кріпака. Духовну велич і красу народу він підніс на найвищу височінь, чим збагатив увесь світ.
Шевченковий березень, Шевченкова весна… Щорічно учні Угорницької школи разом із вчителями
Сворак С.О., Гресько Г.Б. проводять
тиждень творчості Великого Кобза-

У
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ря. Учні всіх класів (1-11 кл.) готувались до конкурсу на краще виконання віршів поета. Не може не схвилювати дитяче прочитання поезії
Кобзаря. Учні декламували вірші
під музичний супровід, інсценізували твори Т. Шевченка. Всі учасники
конкурсу були відзначені грамотами.
Кожен читець вклав у поезію Т. Шевченка і свою душу.
Учні 9 класу під керівництвом
вчителя
І.Я. Калинюк
провели
брейн-ринг за творчістю Кобзаря.
Дві команди змагались між собою за
звання кращого знавця життєвого
шляху та творчості поета. Учні показали добрі знання і бажання заглиблюватись у творчу майстерню генія.
Завершенням
Шевченківських
днів став святковий концерт у Народному домі села Угорники. Саме
тут учні могли показати свою твор-

Вчитель української мови
і літератури Сворак С.О.

У царстві Деметри

гарно вбраній рушниками із вишиваними квітами класній кімнаті,
учні 5-го класу побували «У царстві Деметри». Так називалася тема
виховної години присвяченої дуже
простим і повсякденним рослинам, які
ростуть у кожного на городі, плодами
яких кожен ласував не один раз.
На стінах та дошці — малюнки із
зображенням культурних рослин,
Споконвіку людина нерозривно
картини природи. На стенді — ви- пов’язана з природою, її оточує баставка малюнків дітей «Мої улюбле- гатий і різноманітний світ рослин.
ні плоди».
І цей рослинний світ забезпечив

Н

чість із сцени, перевтілитись на
якийсь момент і стати читцем, співаком. Із почуттям відповідальності,
із розумінням змісту віршів були на
сцені такі учні: Бойчук Уляна, Яковин Юлія, Борис Надія, Прімак
Мар’яна, Іванілова Ілона, Крайник
Христина. Із дитячою безпосередністю і великою щирістю звучали вірші із уст Іванюлик Тамари і Бойчука Тараса. Всю душу вклали у читання поезій Ковальчук Софія, Бойчук Мар’яна, Пельц Павло, Атаманчук Зоряна та Гречаник Віка,
Дем’янюк Володя, Беренда Богдан.
Під керівництвом вчителя музичного мистецтва Василини Федорів
хор молодших класів був цікавим
доповненням до свята «Кобзарем
його ми звали».

саму можливість існування людини
на Землі, дав їй їжу, одяг і дах.
Тому мета заходу, виховувати дітей, як майбутніх господарів Землі,
вчити оберігати кожну рослину, кожну травинку нашої планети. І тоді
їхня любов повернеться сторицею.
Захід пройшов із використанням
мультимедійних презентацій, конкурсами та вікторинами, в яких учні
показали свої знання світу живої
природи.
Класний керівник 5 класу Турчин Л.М.

Створити свій життєвий проект

а початку XXІ століття закономірно постає питання про нову
школу, яка створила б умови
для повноцінного духовного та фізичного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати демократичну
державу. Сучасна школа повинна допомогти учням відчути себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися
до соціальних змін і криз у суспільстві.
Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу.
Саме таким вимогам і був підпорядкований урок з української літератури у 10 класі (вчитель Сворак С.О.) за темою І. Франко «Новела «Сойчине крило» — жіноча доля
в новітній інтерпретації. Помилка вибору героїні та її основні наслідки».
Жіноче серце — океан, рай і пекло водночас. Зрозуміти жіночу по-

ведінку, її серце намагались багато
століть, але і до цього часу точаться
суперечки.

створювали свої життєві проекти за
твором І. Франка «Сойчине крило».
Щоб кожен міг стати безпосереднім
учасником творення літературного
образу, учні у своїх проектах розмірковували над проблемами любові
і життя, стосунків жінки і чоловіка.
Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів
навчання. Учні набувають досвіду вирішенням реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя.
Що може бути кращим для становлення особистості, ніж відчуття
успіху й особистої значущості в про«Жіноче серце! Чи ти лід студе- цесі своєї праці? Саме такий успіх
ний. Чи запашний, чудовий цвіт вес- і відчули учні в процесі підготовки
ни?» — запитував у своїх віршах до уроку. Життєвий проект — проІ.Я. Франко. Щоб зрозуміти рушійні стір майбутньої дитини.
сили кожної людини, пізнати велич
С.О. Сворак, вчитель української
людської душі, десятикласники
мови і літератури

наша школа
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Шкільний турнір з тенісу

У

березні відбулись змагання з настільного тенісу серед учнів 7-9
класів, в яких брали участь 20
учнів школи. Перше місце у змаганнях посів учень 8 класу Довган Степан, який у фінальній грі показав найкращу техніку. Учень 9 класу Пельц
Павло виборов срібло, а бронзовим
призером став Ліпчаківський Михайло. Переможці
турніру з настільного тенісу були нагороджені на загальношкільній лінійці медалями та грамотами.
Вчитель фізичного
виховання Семанюк В.І.
Переможці турнірів
з настільного тенісу,
шашок

Участь шкільної команди
в турнірі з футзалу

Ц

ього навчального року розпочався другий малий кубок президента НФК «Ураган» Олександра Бубена. Нашу команду представляли учні 4-5 класів, а саме: Ін-

гельський Владислав, Великий Павло,
Олексюк Ігор, Лисак Максим, Саварин
Ростислав, Васатюк Роман, Луців Арсен, Шиманович Олександр, Медвідь
Роман, Сорочин Олег, Крайник Андрій.
Наша школа за допомогою сліпого жеребкування попала в групу
D разом із ЗШ № 4, 12 та 21.
Посівши 2-ге місце в груповому
етапі, забезпечили собі вихід в 1/8
фіналу. Та гра з ЗШ № 18, на жаль,
виявилась для нас невдалою. Проте, наші учні не сумують, продовжують тренуватись і сподіваються на
нові перемоги.
Вчитель фізичного виховання
Семанюк В.І.

Шкільний турнір з шашок

С

портивні змагання мають також й інтелектуальну складову.
Зокрема в цьому році відбувся турнір з шашок, який викликав неабияке зацікавлення в учнів. У змаганнях виявили бажання взяти участь 15
гравців. За підсумками змагань перше місце посів учень 8-го класу Довган Степан, 2-ге місце — учень 9-го
класу Кузів Юрій, а 3-є місце — Бойчук Мирослав учень 8 –го класу.
Вітаємо переможців, бажаємо
подальших успіхів.

Вчитель фізичного виховання
Семанюк В.І.

19

До відома
вболівальників
футболу

З 28 квітня розпочинається
чемпіонат міста ІваноФранківська з футболу.
Запрошуємо всіх
вболівальників на сільський
стадіон, підтримати
команду Угорник та стати її
дванадцятим гравцем.
Про час проведення
матчів буде повідомлятися
на сільських інформаторах.
Володимир Семанюк

Вітаємо
Союз Українок с.Угорники
сердечно здоровить
з прекрасним ювілеєм своїх
посестер:
п.Параску Тодорів,
п.Ганну Микитин,
п.Орисю Шліхутку,
п.Ярославу Куцик,
п.Ірину Стефанишин,
п.Марію Івасів.
Зичимо здоров’я і всіх ласк
Господніх на многії літа!

В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів — щирих привітань,
Від зірок — здійснення бажань,
Від сонця — світла і тепла,
Щоб доля щедрою була !
І не спинити часу лік,
Хай Вам щастить на довгий вік.

Депутати сільської ради
щиросердечно вітають свого
колегу Мирослава Луцького
та його дружину Наталю
з народженням синочка.
Весь світ для Вас тепер
змінився —
На світ синочок народився.
Збільшилась нині Ваша сім’я,
Щастям заповнив він
Ваше життя.
Тож хай росте він
міцним, здоровим,
Від батьків — любові,
кохання — від долі,
Неба голубого і щастя —
від Бога,
У житті — легкої, світлої
дороги!

