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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Місцевий часопис громади с. Угорники Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області

БОГОСЛУЖІНня пасхального тижня
20 квітня (неділя) — Воскресіння Христове.
07:00 — Надгробне, Пасхальна Утреня,
Божественна Літургія, посвячення пасок.
21 квітня (понеділок)
09:00 — Утреня.

10:00 — Свята Літургія.
27 квітня (неділя)
09:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.
10:30 — Літургія в інтернаті с. Угорники.
13:00 — Свята Божественна Літургія.

10:00 — Свята Літургія.
Воскресний парастас на кладовищі.
22 квітня (вівторок)
09:00 — Утреня.
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героїв
ВШАНУВАННЯ
200-літнього ЮВІЛЕЮ
ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

наша школа
дитячий садочок
спорт
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. № 6527.

В

ДОРОГІ ОДНОСЕЛЬЧАНИ!

ід усього серця хочу привітати спаситель Ісус Христос. Після стражкожну родину зі святом Хрис- дань, тривоги, муки і смерті — настутового Воскресіння. Зосереди- пило Воскресіння, перемога над злом
ти Вашу увагу на наше з Вами спільне і нове вічне життя! Так і ми з Вами, які
життя. Відірвімося на мить від щоден- є частинкою України, стараймося у чоних клопотів, проблем та труднощей. мусь змінити своє життя на краще, не
Зосередьмо свою увагу на сім’ї, роди- біймося змінюватись самі і побачимо,
ні, на наших рідних духовних традиці- як зміниться світ навколо нас! З гіднісях і постараймося разом провести ці тю переносімо труднощі, які на даний
Воскресні дні у колі рідних та з Божим час переживаємо, але ретельна прапроводом! В цей рік Великодня може- ця, порядність, справедливість і відмо сміло назвати новим народженням повідальність — це методи побудови
Української Нації, частинку якої скла- сучасної і вільної України, рівночасно
даємо і ми з Вами — громада села і нашого славнозвісного села Угорники.
Угорники. Нелегкі і бурхливо-страшні Сьогодні вітаю кожну родину, кожного
змагання нашого народу за Україну. мешканця села з світлим святом ВелиСмерть, осиротілість сімей, мученики кодня, до якого готувались на протязі
«Небесної Сотні» та багато трагічних тривалого часу, зичу миру, добра, блаподій, які відбувались зовсім нещо- гополуччя, радісних і веселих Свят!
давно, повинні нам дати сил для заду- Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
мів: як далі жити? На це питання дає
Любов Атаманчук,
відповідь Воскреслий Господь — наш
сільський голова

С

ДОРОГІ ОДНОСЕЛЬЦІ!

ьогодні хочу з’єднатися з Вами
у Воскресній радості величного Дня Христового Воскресіння. Хочу побажати Вам радісного Великодня словами «Христос Воскрес!»
«Воістину Воскрес!» Ми пережили
дуже важкий час боротьби, в якій брали участь, кожний по-різному. Сьогодні Христос показує нам вірний і правильний шлях нашого життя: після
боротьби і змагань наступає час величної радості, коли правда і напо-

З

гомоном Воскресних дзвонів
щиро вітаю сільського голову
п. Любов Атаманчук та увесь
апарат сільської ради, всечесних отців Романа та Юрія і церковну управу, директора школи п. Марію Петрунів та педагогічний колектив, депутатський корпус та виконком, усю угодницьку громаду та союзянок села зі
світлим і величним празником Христового Воскресіння!
Нехай Великдень принесе у Ва
ше життя той життєдайний струмінь
сили духу і віри, любові, миру, радості, здоров’я та незгасної енергії
та на довгий і щасливий вік.

легливість дають свої плоди і увінчуються добрими результатами. Сьогодні наша згуртованість, наполегливість
і добре виховання молоді, яка стала
рушієм змін, дасть добрий результат.
Миру, добра, благополуччя у кожну
родину! Так всім Вам бажаю в ці радісні величні дня Христового Воскресіння. Веселих свят!
Роман Онуфріїв,
депутат міської ради

Хай Господь подасть нам державницьку мудрість, злагоду і спокій
на нашій українській землі, а нашим
державним мужам світлий розум
і сильну волю вивести Україну
з економічної та політичної руїни.
Бажаю Божого Благословення
нашій Вітчизні, щоб міцніла, процвітала своєю красою і багатством серед інших вільних народів.
Веселих і щасливих свят!
Смачного свяченого, гарної паски і Божої Ласки.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Голова осередку СУ Л.Юрків

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,
Роман Онуфріїв (за згодою), о. Юрій
Трухан (за згодою), Оксана Довган,
Марія Тарновецька, Юлія Яловенко

Контакти:
с. Угорники, вул. Просвіти, 4,
тел. 55 42 43
e-mail: ygornukupress@ukr. net
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Звіт сільського голови за
проведену роботу за 2013 рік

Ш

ановні односельці. Рік, що
минув, був насичений подіями як в політичному, так
і в економічному житті нашої держави, яка жила в складних умовах економічної та політичної кризи, з відповідним обмеженням як у фінансуванні, так і у виконанні робіт з соціальноекономічного розвитку.
Незважаючи на певні труднощі,
завдяки злагодженій роботі виконавчого комітету та депутатського
корпусу за сприяння депутата міської ради п. Романа Онуфріїва практично вдалось виконати програму
соціально-економічного
розвитку,
яка була запланована на 2013 рік.
Протягом звітного року сільською радою проведено 8 сесійних
засідань та 12 засідань виконкому,
на яких прийнято 224 рішення. Переважна частина прийнятих рішень,
як і в попередні роки, це земельні.
Хоча в порівнянні з минулими роками кількість цих рішень суттєво
зменшилась, пов’язано це з тим, що
понад 95% громадян оформили
право власності на землю. Виконкомом розглянуто 87 письмових та 75
усних звернень громадян; видано
1040 довідки; вчинено 38 нотаріальних дій, зареєстровано 23 народження, 20 смертей та 12 одружень.
Загальна сума надходжень сільського бюджету за 2013 рік склала
2101774,66 грн. при затвердженій
сумі на рік із врахуванням змін
1711000,00 грн. Виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням змін склало 122,8 відсотка,
а саме:
доходів загального фонду за
2013 рік надійшло 1360202,44 грн.,
у тому числі дотація вирівнювання
з міського бюджету 250000,00 грн.,
виконання за 2013 рік забезпечено
до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 130,0 відсотків;
доходів спеціального фонду надійшло за 2013 рік 741572,22 грн.,
у тому числі субвенція з державного
бюджету 48548,00 грн., субвенція
з обласного бюджету 75000,00 грн.
та субвенція з міського бюджету
510000,00 грн., виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із
врахуванням змін на 111,5 відсотків.
Сільський бюджет з видатків виконано за 2013 рік в цілому на 98,3
відсотка до затвердженої суми на
рік із врахуванням змін (затверджено із врахування змін — 2363169,65
грн., використано — 2322139,27
грн.), в т.ч.:

з видатків загального фонду виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із врахуванням змін
на 95,5 відсотка (затверджено на рік
із врахуванням змін 993000,00 грн.,
використано 948600,95 грн.);
з видатків спеціального фонду
виконання забезпечено до річної затвердженої суми із врахуванням змін
на 100,2 відсотка (затверджено на
рік
із
врахуванням
змін
—
1370169,65
грн.,
використано
1373538,32 грн.).
Основні роботи, що виконувались у 2013 році:
Місцеве самоврядування. Робота сільської ради є відкритою
у своїй діяльності, працює в інтересах громади та окремих жителів; налагоджені партнерські відносини
з організаціями та установами, органами влади вищого рівня; постійно проводиться робота щодо збільшення бюджетних надходжень шляхом
перезаключення
договорів
оренди землі; виготовлено Генеральний план села; в стадії завершення робота по проекту землеустрою щодо встановлення меж
села; проведено інвентаризацію земель села площею 315 га., що складає майже половину всієї площі
села (734 га) за кошти Державного
бюджету в сумі 210 000 грн.; розроб
лено нову нормативно-грошову
оцінку на землі села, відповідно до
вимог Земельного законодавства,
яка буде діяти з січня 2015 року; виготовлено свідоцтво про право
власності на земельну ділянку площею 1.3 га. для будівництва дитячого садочку; виготовлено свідоцтво
про право власності на нерухоме
майно Угорницької школи; в стадії
завершення робота щодо присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку Угорницької школи; надається інформація з важливих питань життєдіяльності села в місцевому часописі «Моє село — Угорники».
У 2013 році сільська рада брала
участь та стала переможцем другого міського та третього обласного
конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.
Освіта. Одним з пріоритетних
напрямків виконкому сільської ради
є якість роботи нашої школи.
Оскільки саме від сьогоднішньої
школи буде залежати завтрашній
день села та держави в цілому.
Відповідно до Бюджетного Кодексу сільська рада не може прямо
фінансувати школу, тому вишукуємо

інші шляхи для вирішення проблем
нашого навчального закладу. В минулому році в школі проведено капітальний ремонт спортивного залу
на суму 148 605 грн. (кошти міського бюджету). Побудовано літній
спортивно-дитячий майданчик, де
учні школи зможуть проводити уроки фізкультури та дозвілля (на суму
80 000 грн.).
Встановлено премію кращим
учням школи, яку отримало 11 дітей
на суму 2000 грн., до свята Миколая
початкова школа отримала солодкі
подарунки.
Силами школи та батьків учнів,
які не залишаються осторонь проблем навчального закладу, здійснено поточні та капітальні ремонти
класних кімнат. Зроблено ремонт
роздягалень, ремонт класної кімнати першокласників, ігрової кімнати,
кабінету фізики, кабінету «Захисту
Вітчизни», кабінету директора та
сцени. Змонтовано підвісні стелі
в кабінетах 25,26,28,13. Придбано
мебельні
стінки
в
кабінети
26,37,14,22.
Успішно працює дитячий садок
на базі школи-інтернату, який відві
дують 58 дітей. Дошкільний заклад
не залишається поза нашою увагою. Часто відвідуємо різноманітні
святкові заходи в садочку. Усі діти
до свята Миколая отримали солодкі
подарунки.
Медицина. Вагомим здобутком
та центральною подією 2013 року
стало відкриття довгоочікуваного
відділення
сімейної
медицини.
Оскільки відділення сімейної медицини знаходилось в орендованому
приміщенні автоуправління і було
рішення суду про його виселення.
Крім цього незадовільні умови праці
спонукали до вирішення цієї проблеми.
Звичайно, плануючи дану споруду, ми хотіли, щоб вона відповідала
всім вимогам сьогодення. І коли ви
зайдете у відділення сімейної медицини, то переконаєтеся, що так
воно і є. У приміщенні розташовано
ошатні кабінети сімейних лікарів,
реєстратура, оглядовий та маніпуляційний кабінети, кабінет здорової
дитини, велика лабораторія, яка
дасть можливість якісно проводити
аналізи, кабінет функціональної діагностики, де встановлено новий
кардіограф, фізкабінет, який обладнано медичною апаратурою для лікування та профілактики верхніх дихальних шляхів, а також кабінет
денного стаціонару на два ліжка, що
дозволить проводити певні медичні
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процедури. Закуплено медичне обладнання та апаратуру. Тут створено всі умови, аби і пацієнти і медичні працівники почували себе комфортно.
Культура._Значним є культурне
життя нашого села. При Народному
домі діють: народний аматорський
хоровий колектив «Прикарпаття»,
хор «Союзу українок», молодіжний
хор духовної музики, вокальний
дует «Тандем», сімейне тріо Бардецьких, гурток читців та танцювальний колектив молодіжного танцю і драматичний гурток, які функціонують в приміщенні школи.
Протягом року в Народному домі
до свят проводяться масові заходи
за участю творчих колективів та наших талановитих дітей. Особливо
слід відмітити свято до дня народження Тараса Григоровича Шевченка та концерт, приурочений 22-й
річниці Незалежності України, свято
Розколяди.
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.
Зокрема хор «Прикарпаття» представляв наше село на фестивалі
«Сім’я, любов, вірність», який відбувся у м. Генічеську Херсонської
області. Також був учасником обласного свята хорової музики — VІІ
хорова академія, присвячена 1115
річниці Хрещення Руси, яке відбулося у древньому Галичі.
Творчі
колективи
народного
Дому завжди отримують високу
оцінку з боку міського управління
культури під час звітніх концертів.
Завдяки тому, що сільська рада
черговий раз стала переможцем
третього обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування, облаштовано літню площадку біля Народного Дому
вартістю 98 000 грн.
Ремонт та облаштування комунальних доріг. Однією з важливих
проблем для нашого села, як і в цілому в державі, є стан доріг. Зважаючи на те, що в бюджеті сільської
ради закладена мізерна сума на ремонт доріг у 2013 році, завдяки
сприянню депутата міської ради
п. Р. Онуфріїва здійснено капітальний ремонт вулиці Повстанців асфальтовим покриттям (додаткова
субвенція міського бюджету 400 000
грн). А також впорядковано обочини
вул. Повстанців; сплановано та підсипано щебенем після будівництва
каналізації частину вул. Підкови, Новорічної; проведено ямковий ремонт
асфальтовим покриттям вулицю
Прикарпатську; проведено частково

ремонт вулиць Просвіти, Тополиної
та Шкільної щебеневим покриттям;
перекрито асфальтовим покриттям
частину вул. Федорченко.
Вуличне освітлення._В 2013
році продовжено роботи по встановленню вуличного освітлення села
в окремих місцях вулиць, де в цьому є потреба.
Встановлено прожектори на літню сцену та площу біля Народного
дому. Здійснено реконструкцію мереж електропостачання та вуличного освітлення по вул. Повстанців,
Просвіти з заведенням у відділення
сімейної медицини.
Для безперебійного забезпечення вуличного освітлення в темну
пору доби проводиться ремонт пускової системи світильників та заміну
ламп.
Благоустрій. Протягом 2013р.
проводились роботи з впорядкування території села, прибирання прибережної смуги річки Бистриці, а також прибирання та впорядкування
сільського стадіону, старорічища
Млинівки, території «Синяви», біля
озера по вул. Тополиній, меліоративного каналу в полі. Систематично впорядковуються дитячі майданчики, сквер ім. Ленкавського, територія біля символічної могили «Борцям за волю України», ведеться постійна робота для підтримання чистоти на сільському кладовищі. Налагоджено централізований вивіз
побутового сміття з домогосподарств. У зимовий період організовано розчистку доріг від снігу та посипку під час ожеледиці.
В минулому році проведено
чистку акацій по вул. Тополиній (навпроти шкільних городів), зрізано 12
сухих вільх та дві аварійні верби по
вул. Повстанців.
Зрізано вербу на території шкільного будинку по вул. Тополина, 26,
яка була зруйнована під час буревію та несла загрозу життю людей,
побудовано майданчик для збору
сміття на два контейнери та сітку
для пластику.
Однозначно, що проведені роботи з усунення численних смітників
на березі річки, канавах, території
«Синяви» та «Ріні» або й просто на
вулицях села та біля садиб дають
певні позитивні зрушення, але, на
жаль, вкрай проблемним питанням
залишається наша культура і піклування про навколишнє природне середовище, коли всупереч здоровому глузду жителями села створюються стихійні сміттєзвалища та викидання сміття у будь-якому місці.
Соціальний захист._ Не залишаються поза увагою жителі села,
які потребують соціального захисту.
Так, залучаючи спонсорську допо-

могу, виконкомом надавалась допомога одиноким та малозахищеним
верствам населення до Різдвяних
і Великодніх свят. Діти-інваліди
отримали солодкі подарунки до свята Миколая та Нового року. З нагоди
66-ї річниці УПА грошову допомогу
отримали члени УПА. Жителі села,
які потребують матеріальної допомоги на лікування, отримали акти
обстеження у відділ соціального захисту.
З минулого року в селі працює
соціальний працівник, який обслуговує одиноких громадян, багатодітні
та кризові сім’ї.
Спорт. Розвиток фізичної культури та спорту займає важливе місце
у житті наших односельчан. Улюбленим та найбільш масовим видом
спорту залишається футбол.
Минулого року наші команди,
юнацька і доросла, брали участь
у чемпіонаті міста Івано-Франківська
з футболу та є постійними учасниками кубка міста з футзалу. Приємно відзначити, що наші футболісти
стали переможцями у змаганнях на
приз ім. борця за волю України Василя Долішнього.
Для утримання команд витрачено згідно бюджету 18 300 грн. Закуплено футбольні м’ячі, медикаменти.
Крім вище перелічених питань, є
наступні проблеми, які необхідно
вирішувати в 2014 році:
— продовження будівництва дитячого садочку
— завершення
встановлення
меж села Угорники
— продовження будівництва каналізаційної мережі села
— встановлення
пам’ятника
Т. Г. Шевченку та ін.
Попереду у нас ще багато роботи, тому кожному мешканцю необхідно проявляти активну життєву
позицію, брати участь у громадському, спортивному та мистецькому
житті села. Потрібно, щоб була злагода, добра згода, єдність громади,
належне виконання своєї роботи
кожного на своєму робочому місці.
Тільки гуртом можемо зробити наше
село європейським і жити в ньому
гідно. І, звичайно, найосновніше —
належне, достатнє фінансування на
виконання повноважень та завдань.
Щиро дякую від себе особисто
та сільської влади в цілому тим, хто
знаходить час і прикладає зусилля,
працю сердець і рук для розквіту
села і добробуту громади.
З повагою сільський голова
Любов Атаманчук

інформує сільська рада
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УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання Двадцять третя сесія

РІШЕННЯ від 6 лютого 2014 року

Про сільський бюджет на 2014 рік

Відповідно до п.23 ст.26, ст.41 Закону України «Про місцеве самоврядування», вимог ст.76 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про
Державний бюджет на 2014 рік» сільська рада
в и р і ш и л а :
1. Установити загальний обсяг
доходів сільського бюджету на 2014
рік в сумі 1450200,00 гривень.
Обсяг доходів загального фонду
бюджету визначити в сумі 1305200,00
гривень, у тому числі дотація вирівнювання з міського бюджету у сумі
300000,00 гривень. Обсяг доходів бюджету спеціального фонду визначити
в сумі 145000,00 грн., у тому числі
субвенція з державного бюджету —
65000,00 грн. та субвенція з обласного
бюджету — 75000,00 грн. (додаток 1).
1.1. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на
2014 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 2014 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 2014
рік у сумі 1450200,00 гривень.
Установити обсяг видатків загального фонду бюджету — 1275200,00
гривень, спеціальному фонду бюджету — 175000,00 гривень, за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.
3. Установити профіцит загального
фонду сільського бюджету в сумі
30000,00 гривень, напрямком якого ви-

значити передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) (додаток 4).
4. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі
30000,00 гривень, джерелом покриття
якого визначити надходження коштів
із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток
4).
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 65000,00 грн.
6. Затвердити розмір оборотнокасового залишку бюджетних коштів
на 2014 рік в сумі 500,00 гривень.
7. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального
фонду сільського бюджету на 2014 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 застосування 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 сільсько-

го бюджету, в частині фінансування
захищених статей видатків.
12. 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.
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’ємною частиною.
15. Рішення сільської ради «Про
сільський бюджет на 2014 рік» опублікувати в місцевому часописі «Моє
село — Угорники».
16. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову
Л. Атаманчук.
Сільський голова Любов Атаманчук
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УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання Двадцять четверта сесія

РІШЕННЯ від 25 березня 2014 року

Про внесення змін до рішення сільської ради від 30.12.2011р.;
«Про внесення змін до рішення сільської ради від 07.06.2011р.;
«Про встановлення місцевих Податків і зборів на території
Угорницької сільської ради»

Керуючись ст. 143 Конституції
України, згідно ст.69 Бюджетного кодексу України, підрозділу 8 розділу
ХХ Податкового Кодексу України,
Указу Президента України від
03.07.1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», керуючись Законом
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктом 24
статті 26 та частиною 2 статті 59 За-

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а :
1. Визнати Додаток № 1 до рішення 8 сесії 6 демократичного
скликання від 30.02.2011 р. «Про
внесення змін до рішення сільської
ради від 07.06.2011р. «Про встановлення місцевих податків і зборів на
території
Угорницької
сільської
ради»» таким, що втратив чинність.
2. Встановити ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які діють

на території Угорницької сільської
ради згідно з додатком № 1.
3. Виконкому сільської ради забезпечити оприлюднення рішення
сільської ради «Про встановлення
розміру ставок єдиного податку для
суб’єктів малого підприємництва –
фізичних осіб, які діють на території
Угорницької сільської ради» шляхом
публікації в місцевому часописі
«Моє село — Угорники».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова Любов Атаманчук

Додаток №1 до рішення сільської ради від 25.03.2014 року

Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців
другої групи платників єдиного податку
Код за КВЕД
(ДК 009:2010)
10.71
14.11
14.20
16.10
16.21
16.22
16.23
16.24
23.70
32.12
45
46
56.10
56.30
49.32
49.41
49.42
79.11
79.12
52.29
66.21
66.22
66.29
68
69.10
69.20
70.21
70.22
73.20
74.20
63.99
74.10
74.90
82.30
82.91
86.21
86.22
86.23

Види господарської діяльності*
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
Виробництво одягу зі шкіри
Виготовлення виробів із хутра
Лісопильне та стругальне виробництво
Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону
Виробництво щитового паркету
Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
Виробництво дерев'яної тари
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
Виробництво ювелірних і подібних виробів
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Обслуговування напоями
Надання послуг таксі
Діяльність вантажного автомобільного транспорту
Надання послуг перевезення речей (переїзду)
Діяльність туристичних агентств
Діяльність туристичних операторів
Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту
Оцінювання ризиків та завданої шкоди
Діяльність страхових агентів і брокерів
Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
Операції з нерухомим майном
Діяльність у сфері права
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Діяльність у сфері фотографії
Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Спеціалізована діяльність із дизайну
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Організування конгресів і торговельних виставок
Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
Загальна медична практика
Спеціалізована медична практика
Стоматологічна практика
Всі види господарської діяльності, передбачених для другої групи

Ставка єдиного
податку**, %
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
15%

* види господарської діяльності, які визначені Податковим кодексом України
** у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

Секретар сільської ради Р.Гудима

ЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ.
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НЕ ЗАБРУДНЮЙМО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ!

П

роблема смітників стоїть перед людством, мабуть, з того
самого часу, як воно з’явилося
на землі, і чимдалі, тим вона стає серйознішою.
На сьогодні проблема смітників — одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього се
редовища. Ця проблема настільки

прибуток і без того небагатій країні,
мільйони тонн відходів отруюють землю, воду, повітря. За прогнозами як
закордонних, так і вітчизняних фахівців, екологічна ситуація в Україні, без
перебільшення, наближається до критичної, адже переробкою відходів
у нас займаються на дуже низькому
рівні.
ТАК І В НАШОМУ СЕЛІ:
ПАМ’ЯТАЙМО!!!! В СЕЛІ ПРОВОДИТЬСЯ ВИВІЗ СМІТТЯ НЕ ЗАБРУДНЮЙМО КАРЄР ПОБЛИЗУ РІКИ ТА
ПРИЛЕГЛУ
ТЕРИТОРІЮ
—
ПАМ’ЯТАЙМО ПРО НАШЕ МАЙБУТНЄ І ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ!

ШКІДЛИВІСТЬ
СПАЛЮВАННЯ
СУХОЇ ТРАВИ!
нагальна у всьому світі, що навіть
з’явився такий вислів «Відходи беруть нас за горло».
У кожному помешканні утворюється величезна кількість непотрібних
матеріалів та виробів, починаючи від
старих газет та журналів, порожніх
консервних банок, пляшок, харчових
відходів, обгорток та упаковок, закінчуючи битим посудом, зношеним одягом та поламаною побутовою чи
офісною технікою. Кожного дня ми
змушені стикатися з відходами: вдома, на вулиці, біля торгових точок.
Всюди нас оточують папірці, обгортки
з пластика, скло, целофан і т. ін.
Промислові і побутові відходи
створюють безліч проблем, таких як
транспортування, зберігання, утилізація та ліквідація.
Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних законів — кругообіг речовин у природі.
І ЦИМ САМИМ НАНОСИМО УДАР
СОБІ ДЛЯ СВОГО ЖИТТЯ (БРУДНА
ВОДА У НАШИХ КРИНИЦЯХ, ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ, НА ЯКОМУ
САДИМО ГОРОДИНУ І ПОТІМ СПОЖИВАЄМО І Т.Д…) Адже, вилучаючи
з природи чимало речовин, людина
змінює їх до невпізнанності повертає
у природу у вигляді сміття, яке не
розкладається на вихідні речовини
природнім шляхом.
СТАТИСТИКА: Поступово наша
країна перетворюється на смітник Європи. Щороку накопичується близько
10 млн. тонн сміття, близько 160 тисяч гектарів землі в Україні зайнято
під смітники (це близько 700 смітників, що існують в кожному місті або
селі). Замість того, щоб приносити

Штучні пожежі у нашій місцевості
через підпалювання сухої трави на
пасовищах, полях, у лісосмугах, на
узліссях, узбіччях доріг, по берегах
водойм та на трав’яних схилах завдають великої шкоди як природному
середовищу, так і сільськогосподарським ландшафтам.
Сильне полум’я знищує коріння
багатьох рослин та запас їхнього насіння у ґрунті, яке є резервом для
відтворення рослин у наступні роки.
Вогонь із підпалених
трав стрімко поширюється вітром на чагарники і дерева, що ростуть поруч. Це призводить до справжніх лісових пожеж. У суху погоду вигоряють великі ділянки лісу із всією живністю, що є у лісі: гніздами птахів з пташенятами, комахами, мешканцями ґрунту. Загалом, у вогні згоряють
багато дрібних тварин (комахи, молюски, черви, багатоніжки тощо), які
розрихлюють ґрунт та збагачують
його поживними речовинами. Без них
ґрунт втрачає плодючість, що особливо шкодить сільськогосподарським землям.
Весною пожежі найнебезпечніші.
В цей час із зимівлі виходять комахи,
серед яких маса диких бджіл — основних запилювачів квіткових рослин.
Велика кількість диких бджіл гине
у вогні. Отже, рослини на решті прилеглих територій отримують меншу
кількість запилювачів, що позначається на зменшенні врожаїв плодів
та насіння як лучних трав, так і культурних рослин.

Загалом, через вигоряння квіткових рослин значних збитків зазнає
бджільництво, оскільки поблизу пасік
стає менше рослин з цінними медоносними квітками. Весняний взяток
меду падає, перед бджолярами повстає проблема: як прогодувати сім’ї
бджіл і куди вивозити пасіки для можливості отримати мед.
Часто підпалюють торішні очерети на ставках, озерах, річках. Знищення сухих очеретів шкодить
навколо-водним та водоплавним диким птахам. Повертаючись весною
на батьківщину, птахи не знаходять
місця для облаштування гнізд,
оскільки переважна більшість з них
потребують сухих трав для гнізд та
схованки від хижаків. Птахи залишають непридатні для гніздування водойми і летять в інші місцевості.
Вигорілі лісосмуги навколо ланів
втрачають свою захисну функцію як
влітку (від вітру, суховію), так і взимку (затримування снігового покриву).
В таких лісосмугах не оселяються
птахи, які поїдають комах, що шкодять овочевим та зерновим культурам. Кількість корисних для сільського господарства комах (які знищують
шкідників культурних рослин) також
значно зменшується.
Спалювання листя й трави призводить до руйнації верхнього
ґрунтово-рослинного покриву, адже

безпосередньо вигорають рослинні
залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. Знищення природної
листяної підстилки призводить до
збільшення у 2-4 рази промерзання
ґрунту. За нормальних умов, коли
листя перегниває, необхідні для розвитку рослин речовини повертаються
у ґрунт. При згорянні ж утворюється
зола (у кращому випадку). Не зважаючи на загальноприйняту думку,
зола — дуже погане добриво і, таким
чином, спалювання листя щороку
призводить до все більшого збіднення ґрунту. Найкращим виходом для
наведення порядку на земельних ділянках є скошування трави з подальшою переробкою на компост.
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чисте село — чиста україна

5

Відбулося прибирання дамби та зони відпочинку річки Бистриця.
Не забуваймо після відпочинку прибрати за собою!

квітня з ініціативи свідомої молоді села проводилось прибирання дамби річки Бистриці. В даній акції прийняло участь два десятки молодих людей різного віку. Підсумок — 6 годин часу на свіжому повітрі, зібрано близько семидесяти мішків побутового сміття, яке залишилось
після відпочинку «любителів природи», річка стала чистішою на 3 тонни сміття. Приємно відзначити, що
12 квітня до прибирання долучилося
ще більше молоді не тільки нашого
села а й члени громадської організації «Зробимо Україну чистою». З ініціативи даної організації вздовж дамби

встановлені таблички з різними закликами щодо збереження
чистоти та природи
рідного краю.
Дякуємо усім небайдужим, хто прийняв участь і запрошуємо надалі долучатися до подібних
акцій.
А
також
пам’ятаймо, що ми
є господарями на своїй Богом даній
землі, якою вона буде чистою, охайною чи сплюндрованою залежить
від кожного з нас.

Не засмічуймо наше село, в цьому його краса і запорука нашого
здоров’я.
Активісти села.

юридичні консультації

Б

Виїзд дітей за кордон

атькам, які планують їхати на
відпочинок за кордон з дитиною або відправити її на відпочинок самостійно, важливо знати процедуру оформлення та перелік необхідних документів для поїздок дітей
за кордон.
Порядок виїзду громадян України, в тому числі дітей, за кордон та
оформлення необхідних документів
регулюється Законом України «Про
порядок виїзду з України і в’їзду в
Україну громадян України»; Постановою Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»; Правилами оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і
проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення.
Дитиною, згідно із Сімейним кодексом України, визнається фізична
особа до досягнення нею повноліття.
Діти-громадяни України виїжджають
з України за кордон при наявності проїзного документу дитини,
який видається їм у віці до 18 років, або якщо дані про дітей внесені в паспорт громадянина України
для виїзду за кордон одного з батьків. Оформлення вище зазначених
документів покладено на органи Державної міграційної служби України.
Виготовлення проїзного документа дитини здійснюється на підставі заяви батьків (законних представників батьків), а у разі коли
батьки не перебувають у шлюбі між
собою, — того з них, з ким проживає
дитина, справжність підпису яких
засвідчується нотаріально. За наяв-

ності заперечень одного з батьків,
документ може бути оформлено на
підставі рішення суду. Проїзний документ дитини видається терміном
на 3 роки.
Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний
самостійний виїзд за межі України. Дитина, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за
межі України у супроводі батьків.
Якщо дитина виїжджає за кордон у
супроводі одного з батьків, то інший
з батьків повинен надати згоду на
це, якщо дитина виїжджає у супроводі сторонніх осіб, згода повинна
бути надана двома батьками. Згода
на виїзд викладається в заяві, підписи на якій повинні бути засвідчені
нотаріально. Підписи на заяві можуть засвідчуватись як нотаріусами
державної нотаріальної контори,
так і приватними нотаріусами.
Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків дитина має право виїжджати за межі України у випадку:
1) якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом
про батька у свідоцтві про народження дитини;
2) якщо у паспорті громадянина
України для виїзду за кордон, з
яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг
16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання
за межі України чи відмітка про
взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або

консульській установі України за
кордоном;
3) у разі пред’явлення документів або їх нотаріально посвідчених
копій:
свідоцтва про смерть другого з
батьків;
рішення суду про позбавлення
батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім або
недієздатним;
рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного
віку, без згоди та супроводу другого
з батьків;
довідки про народження дитини,
виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої
статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон
у супроводі одинокої матері).
У випадку, якщо батьки або один
з них перебуває за кордоном, то
вище зазначені заяви про виготовлення проїзного документу дитини
та виїзд дитини за кордон можна посвідчити у консульській установі
України за кордоном. Також цю дію
можна вчинити у нотаріуса на території іноземної держави, однак у деяких випадках необхідне проставлення апостилю або легалізація документу.
Приватний нотаріус
Івано-Франківського міського
нотаріального округу
Біланюк Світлана Мартинівна.
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Пасхальне послання Архієпископа
і Митрополита Кир Володимира Війтишина
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

В

сечесні отці, преподобні монахи та монахині, дорогі семінаристи, возлюблені брати і сестри у Христі, щиросердечно, з глибоким почуттям пасхальної радості
вітаю вас з великим святом Світлого
Христового Воскресіння.
Перші слова після Воскресіння,
які промовив Ісус Христос до апостолів були «Мир вам». Мир — це одне
з найвеличніших благ, які дають людині можливість жити, працювати
і творити. Під час свого земного служіння Христос багато разів говорив
про мир, вказуючи на його велике
значення в особистому і суспільному
житті людини. Без миру не можуть
жити ні сім’ї, ні держави, ні суспільство. Христос вчив своїх апостолів та
учнів, щоб вони не тільки зберігали
мир між собою, але працювали для
утвердження миру серед інших людей. Щоб вони були миротворцями.
У Нагірній проповіді, яка визначає основи морального життя християнина, Спаситель говорить: «Блаженні миротворці, бо вони синами
Божими назвуться». Творячи численні чуда та оздоровлення від недуг, Христос відпускаючи кожного,
благословив словами: «Іди в мирі».
Посилаючи апостолів на проповідь,
Спаситель повчав їх при вході у дім,
бажати тим, що живуть в ньому,
миру. Коли нам живеться добре, ми
не цінуємо мир. Але як тільки виникне суперечка, розгориться ворожне-

ча, ми починаємо жадати миру, молитися за мир, бажати один одному
миру, адже мир — це дар, який маємо від Творця.

«А в тім, браття, радуйтесь, довершуйтесь, утішайтесь, будьте однодумні, мирні, — і Бог любові
й миру буде з вами» (2 Кор. 13, 11).
Мир. Яким дорогоцінним є це
слово! Наскільки є людяним його
зміст! Це слово символізує все найкраще в житті людини. Бажання
миру є природнім для людини, свідомо чи несвідомо, як основа нормального життя. З поняттям «миру»
тісно пов’язані відсутність протиріч,
ворожнечі, сварок, а також притаманність дружніх відносин, спокою,
злагоди. Саме миротворці, каже

Господь у Нагірній проповіді, будуть
названі синами Божими.
Виходячи із Храму після Пасхальних Богослужінь, візьмімо з собою радість миру, миру Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа,
до якого ми приєднались у цей спасительний день святої Пасхи. Поділімось цим миром і радістю із нашими дітьми, батьками, братами
і сестрами, з нашими ближніми,
друзями і знайомими. Постараймося передати цю велику радість
скорботним і знедоленим, хворим
і немічним, всім тим, хто потребує
нашої уваги і підтримки.
Цієї великої радості миру і Божої
благодаті бажаємо духовенству, монашеству, семінаристам та всім вірним християнам, а також нашим
братам і сестрам, яких доля закинула у чужі краї, далекі від своїх родин
і громад, сіл та міст України. Щиро
вітаємо місцеву владу і бажаємо,
щоб Ваша праця несла добро людям та Батьківщині — Україні —
мир.
Благодать Воскреслого Господа
нашого Ісуса Христа нехай буде
з усіма вами!
Веселих свят!
Христос Воскрес! Воістину
Воскрес!
+ ВОЛОДИМИР (Війтишин)
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківської Архієпархії
+ Софрон Мудрий, ЧСВВ
Єпископ-Емерит

ВІТАННЯ ДЛЯ ПАРАФІЯН
З ВОСКРЕСІННЯМ ХРИСТОВИМ

С

ДОРОГІ В ХРИСТІ
БРАТИ І СЕСТРИ!

ьогодні ми, Ваші душпастирі,
вітаємо всіх Вас з найбільшим
святом усіх Християн — Христовим Воскресінням! Ми, як духовні
наставники, в ці дні хочемо зосередити Вашу увагу, а особливо увагу нашої молоді, на значенні Христового
Воскресіння для кожного з нас! Пригадаймо собі, що Воскресіння Христове наступило після Великої П’ятниці,
дня терпінь, страждань, великої боротьби добра і зла. Так наш Господь
показав нам, що добро завжди перемагає, несе нове життя, нові можливості і сподівання. «Ось тому й увійдіть усі в радість Господа свого, і перші і останні прийміть однакову нагороду!...Усі відживляйтеся святом віри,
всі споживайте з багатства Божої доброти»! (Іван Золотоустий на Пасху).

Христос — переміг смерть, звільнив
людину від неволі гріха і смерті своєю
жертвою, яку звершив заради нашого
з Вами спасіння. Користаймо з цього,
пам’ятаймо про те, що ця жертва повторюється кожного разу, коли звершуємо Святу Літургію — центром якої
завжди є Воскреслий Христос! У стихирах Пасхи є слова, які торкаються
найпотаємніших струн душі: «Воскресіння день, і просвітімось торжеством,
і один одного обіймімо. Промовмо:
браття — і тим, що ненавидять нас,
простім все, заради воскресіння...».
Отже, у цей величний день ми повинні
всіх, хто ненавидить нас, простити за
образи і кривди. Так навчає нас Христос. Без Хреста немає Воскресіння.
Входячи прощенням у Хрест Христів, ми визнаємо, що прощення є початком воскресіння, а Його воскресінням ми спасенні і, таким чином, прощення є життя спасительне. Воскре-

сіння Христове не припиняється ні
на землі, ні на небесах, і той, хто перебуває в літургії, перебуває у вічно
існуючому Воскресінні. Той, хто відкриває для себе страждання і смерть
Христові, Його прощення, той відкриває і воскресіння. Прощення є початком життя у воскреслому Христі, початком торжества вічності.
Дорогі у Христі Воскреслому
брати й сестри! Милістю Божою нам
дана ще одна Пасха, а з нею радість і перемога. Будучи осяянні
променями цього торжества, станемо носіями світла і з ангелами заспіваємо радісну пісню: «Воскресіння
Твоє, Христе Спасе, ангели оспівують на небесах, і нас на землі сподоби чистим серцем Тебе славити!»
митр. прот. Роман Голейко — парох
парафії св. влкмч. Юрія.
ієрей Юрій Трухан — сотрудник.
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ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА ДО МОЛОДІ
Бадьортеся! Я бо подолав світ! (Ів. 16, 33).
Улюблена в Христі молоде!
Радію, що знову маю нагоду у Квітну неділю, у день Входу Господнього
до Єрусалима, звернутися до вас! Ви
завжди, а особливо протягом цієї тяжкої зими та сповненої тривог весни,
у моїх думках і молитвах. Хочу запевнити вас, що в усіх нелегких випробуваннях, труднощах та печалях Церква
є і завжди буде для вас люблячою
матір’ю, до якої ви можете прийти,
щоб відновити свої сили, знайти мир
і надію.
Ми всі разом переживаємо складний, непевний, але водночас натхненний час. Це час неймовірних випробувань і разом із тим глибокого навернення, застанови та зміни, час, у якому ми можемо відчути присутність
Бога в нашій історії та Його безмірну
любов.
Торжественний вхід Христа до
Єрусалима також відбувався в нелегкий чи навіть критичний для старозавітного Божого народу час. Розгублений і зневірений народ Ізраїлю чекав
на Месію — Того, хто визволить його
з кайданів неволі та відчаю. Люди дожидали змін, втілення своєї великої
мрії — приходу царя, котрий звільнить
Ізраїль, відбудує мир і підкорить всі
народи. Пальмове гілля, що вони несли в руках, символізувало очікувану
перемогу. Вони кричали: «Осанна!»,
тобто «Спаси нас!»
Христос і справді приніс перемогу, — перемогу набагато більшу, ніж ту,
на яку сподівалися ізраїльтяни: не політичне визволення, а перемогу над
смертю! Людство зустріло справжню
весну, істинне оновлення і визволення, єдиним джерелом якого є Господь
Бог. Тільки Він своєю силою усуває
все, що завмерло й закам’яніло, і дарує людині нове життя, нову надію
і новий шанс. Про це провіщав пророк
Ісая словами: «Не згадуйте про те, що
було, не думайте про давнє! Ось я
творю щось новітнє: воно ось-ось уже
сходить. Чи ж ви його не впізнаєте?»
(Іс. 43, 18–19).
Першими, хто відчув оте нове
в Христі і хто вітав Його, були діти!
Молоді люди першими відчувають потребу змін на краще, бо молодість є
весною життя. Вони не просто потребують того, що дарує Христос, не
лише очікують зміну, а й приймають
її — впускають всередину себе новизну, прагнуть повноти життя. Молодь
починає рух до Бога і першою усвідомлює плоди приходу Господа.
Народ Ізраїлю чекав на Месію,
який дасть їм політичну свободу. Ми
також часто сподіваємося, що хтось
для нас збудує кращий світ, зробить
чудо. Така позиція часто проявляється
навіть у наших молитвах — ми молимося і чекаємо, що щось зміниться без
нашої участі. Проте Господь потребує
нашої співпраці і дає силу для втілення змін, про які ми просимо. Тому ми
повинні усвідомити, що істинна зміна є
результатом співдії людини з Богом.
Згадаймо, як Христос навчав своїх
учнів: «Я виноградина, ви гілки. Хто

перебуває в мені, а я в ньому, — той
плід приносить щедро. Без мене ж ви
нічого чинити не можете» (Iв. 15, 5).
Щиро вірю, що молодь, віруюча
молодь, є силою, яка здатна змінити
суспільство, наш народ і його соборну
державу. Вона стає магічною, поширює хвилю оновлення, зове за собою
інших, роззброює опонентів і затуляє
уста неправдомовцям.
Яскравими прикладами того, що
українська молодь глибоко усвідомила співвідповідальність за себе, за інших і за все творіння, стали події

останніх місяців, що увійдуть в історію
як «революція гідності». Наші молоді
люди показали Європі і всьому світові
нову якість, вказали на істинне трактування цінностей свободи, гідності
й солідарності.
Це справді грандіозна переміна
в житті українського народу, яка має
стати перспективою дальшого розвитку. У жодному разі її не можна звести
до героїчних моментів минулого, залишити позаду. Майдан — це старт, так
само як торжественний вхід Христа до
Єрусалима є початком Страсного тижня, Христових страстей, Його добровільного приниження і розп’яття на
хресті. Сьогодні Ісуса славить Єрусалим, проте справжньою славою Він
засяє лише тоді, коли переможцем
над гріхом і смертю вийде воскреслим
із запечатаного гробу. Цього не зможе
зупинити ніщо й ніхто: ні камінь, що
закривав вихід, ні зброя солдат, які
стерегли гріб, ні кулуарні домовленості безбожної влади.
Глибока й фундаментальна зміна,
на жаль, не може бути безболісною,
рух вимагає самопожертви. Ми й це
пережили в минулі місяці. Світла
й чиста жертва Небесної сотні… Ми
глибоко відчули відданість героїв Майдану, їхня смерть уразила кожного
з нас, а особливо тих, хто зазнав тяжкої втрати рідних, друзів чи знайомих.
Проте кінцевою точкою є не
смерть, а перемога, — перемога над
злом, над смертю, над усім, що принижує гідність і забирає свободу. Ми чітко усвідомлюємо, що рух до зміни
веде через страсті до воскресіння.
Оновлення — це рух до воскресіння.
У своїй інавгураційній промові
1978 року блаженний Папа Іван Павло
ІІ, який через два тижні буде канонізований, сказав: «Не бійтеся! Широко
відчиніть двері для Христа. Відкрийте

кордони, економічні та політичні системи, культури, цивілізації та розвиток
Його спасенній владі». Його слова
стають слушним закликом і для нас.
Не біймося!
Його наступник на Петровому престолі Папа Франциск також говорить
про сміливість і звертається до молоді: «Відважтеся плисти проти течії.
Відважтеся бути по-справжньому щасливими. Скажіть «ні» ефемерній штучній культурі, яка вважає, що ви не
здатні взяти на себе відповідальність
і прийняти справді великі життєві виклики».
Дорогі в Христі молоді українці,
весь світ побачив, що ви здатні плисти
проти течії, брати на себе відповідальність і дивитися у вічі викликам та небезпеці. Ви можете змінити світ.
Майдан — це наш вхід до Єрусалима. Ми бачили славу, досвідчили
страждання і зрозуміли силу жертви. І
знаємо, що випробування триватимуть. Але це ще не все. Наша революція — духовна, особиста, національна — це процес. Велич попереду,
і до неї ми можемо прийти лише разом з Христом. Звитягу побачимо у величі й гідності Воскресіння, яке є найбільшою і фундаментальною перемогою — над смертю і гріхом. Не бійтеся!
Христос уже переміг. І наша перемога
в Ньому.
Благословення Господнє на вас!
† СВЯТОСЛАВ

ГОТУЙМОСЯ ДО
ПАРАФІЯЛЬНИХ ТАБОРІВ

Четвертий парафіяльний табір
для дітей та молоді 2014 буде
відбуватись на протязі липнясерпня 2014 р. Про час проведення буде повідомлено додатково після недільних богослужінь.
Про табір: місце проведення
долина міжгір’я Карпат «Урочище
Яблуницького перевалу», сучасний новозбудований реколекційний дім з усіма вигодами (обладнані кімнати, їдальня, кімната для
занять, Богослужбова каплиця,
спортивні майданчики…). Програма табору складена таким чином: щоденна Літургія, катехитичні заняття, спортивне дозвілля,
походи у гори, екскурсії мальовничими Карпатами.
Контакт: о. Юрій 050-373-66-01
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ПАСХА ХРИСТОВА — ПРО СВЯТО

С

амо слово «пасха» походить
від єврейського «песах»,
що означає «проходження
мимо» чи «перехід»
— Ангел Божий пройшов мимо єврейських
будинків, двері яких
було помазано кров’ю
пасхального ягня, та
зберіг від смерті єврейських первістків. З цього почалися події Виходу — позбавлення народу Божого від єгипетського рабства та
перехід до свободи. З
того часу щороку юдеї
святкували Пасху як
пам’ять про ті спасенні події.
Християнська Пасха — це спомин про страждання, смерть та воскресіння Ісуса Христа. Сина Божого було розіп’ято напередодні
єврейської пасхи, а воскрес він
у перший день після суботи, який
у деяких мовах згодом дістав назви дня воскресного. У пасхальні
дні християни не тільки споминають ті головні події з життя Ісуса

Христа. Ми також святкуємо перехід від рабства гріха до свободи дітей Божих та водночас від смерті
до воскресіння та
справжнього життя.
Воскресіння Ісуса
Христа — подія, яка
стала основою християнської віри. «Якщо
Христос не воскрес,
то й проповідь наша
марна, марна й віра
ваша», — звертався
до християн апостол
Павло. Христос переміг
смерть.
Через
Свою смерть і воскресіння Він приводить до
життя кожного, хто
справді вірує в Нього та сповнює
Його заповіді. «Якщо ми віруємо,
що Ісус помер та воскрес, то й померлих у Ісусі Бог приведе з Ним»,
— писав апостол Павло до Солунян.
Значення Воскресіння Христового для людства робить Пасху
найзначнішим торжеством серед
усіх церковних свят — Святом свят
і Торжеством торжеств.

Нічні чування
«Дозволь мені проповідувати любов
не словами,
але прикладом мого життя, силою,
надихаючим впливом моїх справ,
що показують всю глибину любові,
яка палає у моєму серці»
(Молитва Матері Терези).
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квітня
2014 р.Б.
при парафії св.влкм.Юрія
відбулися нічні чування. Темою длядуховних навчаньреколекцій була
о б р а н а : Ж И ВА
ПАРАФІЯ – МІСЦЕ
ЗУСТРІЧІ З ЖИВИМ ХРЕСТОМ
на основі послання Глави і Батька
УГКЦ Блаженнішого Святослава
Шевчука. Отець Юрій Трухан — сотрудник парафії подав і пояснив
основні аспекти духовного життя парафії на основі послання Блаженнішого Святослава, наголошуючи на
важливості Божого Слова, Святих
Таїнств та молитви у житті кожної
парафіяльної спільноти: «Боже Слово є основою християнського життя,
а його джерелом і водночас вершиною — Пресвята Євхаристія». Окрему увагу присвячувалось темі служін-

ня ближньому, єдності Церкви та її місійному духу, висловлюючи, зокрема, подяку
тим священикам та богопосвяченим особам, які, «керуючись місійним духом, несуть
духовну опіку нашими вірним
поза межами матірної землі,
зокрема емігрантам...»
Прикладом любові до
Бога, доброти, піклування
про ближніх людей було показано постать СВЯТУ МАТІР ТЕРЕЗУ, проаналізувавши її заповіт не залишилося жодного мирянина, який хоча б на мить задумався над словами Святої, відкривши
своє серце ширше для любові, турботи, щирості про ближнього…
Завершились духовні вправи
спільно Літургією і Благословенням мощами Блаженної матері Терези.
Ольга Кліщ — співорганізаторка
реколекцій
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КАПЕЛАНСЬКЕ СЛУЖІННЯ
ПАРАФІЇ НОВИНИ:
— Літургія на початок навчального тижня (кожний понеділок 08:30)
— Підготування школярів до
Пасхи: (сповідь та причастя).
— Проведено курс катехизаційних уроків «Піст — час призадуми
над своїм молодим життям».
— Освячено
Хресну
дорогу
в шкільній каплиці.
— Недільні богослужіння для
дітей-сиріт у школі-інтернаті в
с. Угорники. (Недільна літургія в інтернаті щонеділі о 10:30)
— Роздуми над Страстями Христовими — Хресна дорога для дітейсиріт та молитовне вшанування мощів Блаженної матері Терези
в школі-інтернаті в с. Угорники.

ПЛАН ПРОЩ ПАРАФІЇ 2014
18.05.2014 — проща до Зарваниці.
31.05.2014 — V Архієпархіальна
проща учнів катехитичних шкіл до
храму св. Пантелеймона у с. Шевченкове, Галицького протопресвітаріату.
21.06.2014 — Борислав;
29.06.2014 — проща родин до Маріямполя.
27.07.2014 –Страдч.
03.08.2014 — патріарша проща до
Крилоса.
21.09.2014 — проща до Гошева.
06.10.2014 — проща до Погоні.
Контактна особа: Ольга Кліщ
(066) 028-49-03

Реколекції для парафіян:
«Жива парафія — місце
зустрічі з живим Христом»

М

олодіжні реколекції перед
Пасхою відбулись з молитовним вшанування мощів блаженної матері Терези. Основною темою реколекційних наук було важливість служіння
мирян та молоді для форм уван н я д уховного життя
парафії. Важливість катехизації парафіян, створення молодіжних
спільнот, утворення гуртків,
діла милосердя — як основні напрямки діяльності розвитку молодіжного апостоляту.
В програмі реколекції: Хресна
Дорога, вервиця, сповідь, реколекційні науки, Літургії, вшанування мощів Блаженної матері Терези.
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пам’ятаймо про своїх героїв.

У

Відзначено 85-літній ювілей створення ОУН

лютому 2014 року минуло 85
років від створення ОУН — організації українських націоналістів. Прості статистичні дані, а за
цими цифрами та абревіатурами
епоха боротьби України за незалежну суверенну державу. Ця держава
є, але вкотре ми не маємо реалізації усіх трьох складових головної ідеї
націоналістів — НЕЗАЛЕЖНА, СУВЕРЕННА,
ДЕРЖАВА.
16 лютого у Народному домі нашого
села зібрались односельчани на круглий
стіл, темою якого стало обговорення питання
націоналізму
впродовж 85 років,
відколи була створена Організація Українських
Націоналістів.
Сучасні події у нашій
державі доводили, що за ідеї націоналізму Степана Ленкавського, Степана Бандери та їх побратимів ще
треба вести боротьбу і сьогодні. В
гості до нас завітали Степан Гах —
вояк УПА з 14-річного віку, виконуючий обов’язки голови братства УПА;
Богдан Борович — голова обласної
організації Конгресу українських націоналістів та Всеукраїнської організації братства ОУН — УПА. Молоду
ланку лідерів націоналістичного
руху представляли Ярослав Коретчук — директор музею визвольної
боротьби ім. Степана Бандери та
Сивачук Сергій — голова обласної
громадської організації «Патріот
України». На зустрічі обговорювали
сучасну боротьбу українців за нову
державу Україна без корупції, без
підлих і продажних урядовців. І спогади старших людей, та ідеї молодих лідерів, а також події на Майдані у Києві та нашому місті — усе зводилось до думки, що незалежна, суверенна держава Україна ще не збу-

дована. А отже усією українською
громадою потрібно заходитися до її
побудови. Затамувавши подих слухали присутні історичну «Пісню про
Настусю Івасишин», у якій оспівуються події в с.Угорники за часів боротьби Української Повстанської Армії. Цю пісню виконав ансамбль
«Берегиня», яким керує Люба Юрків.

Ну що ж, доведеться починати
усе спочатку. Кожний українець має
бути націоналістом, любити свій народ, свою історію і разом з іншими
національними меншинами розбудовувати НЕЗАЛЕЖНУ, СУВЕРЕННУ, ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ — це і є ідеєю українських націоналістів.
Художній керівник Народного дому
Галина Мартиненко

Отець Юрій поділився думками про
роль церкви у історичних подіях боротьби за незалежність України та
вихованні національно свідомих
українців. Сільський голова п. Любов Атаманчук наводила приклади
патріотизму жителів с.Угорники в історичних подіях минулого, а також
розповідала про угорничан, які їдуть
на Майдан, які віддають власні кошти для потреб Майдану, як хористи
співом підтримували дух повсталого
народу у нас на нашому Майдані
в Івано-Франківську.
Присутні у залі з піднесенням
співали «Червону калину», «Марш
бандерівців» та найсучаснішу пісню
«Горіла бочка, палала». У той день
ми ще не знали, які страшні випробовування ляжуть на плечі захисників Майдану, що ми будемо через
тиждень хоронити хлопців,які полягли під кулями ненависних снайперів. Тиждень свободи України довів
до сказу Росію і її знавіснілого президента. Ми маємо біду з Кримом…

Презентація
«Літопису УПА»
Останній тиждень лютого 2014
року в Народному домі с. Угорники
відбувся круглий стіл, присвячений
85-річчю створення Організації
Українських Націоналістів.
Наша бібліотека теж була його
учасником. Для всіх присутніх
було презентовано книжкову виставку «Під святим омофором Матері Божої об’єднались і вояки, і
народ», на якій представлено

33 томи Літописи Української Повстанської Армії, фотоальбом
«Повстанські світлини армії безсмертних», матеріали з газет та
журналів.

Гадаєш, ти мене образив,
Коли бандерівцем назвав?
Скажу тобі на це одразу:
— Я ним не був! Тепер вже став!
Сприймаю це, як нагороду!
Звання, присвоєне за те,
Що сином став свого народу,
Любові почуття святе!
Люблю безмежно рідний край,
Цю чарівну, магічну мову,
Дарований Всевишнім рай,
Красу дівочу чорноброву.
Люблю за щедрість і за спів,
Шалені ночі солов’їні,
Коли бракує навіть слів
Освідчитися Україні!
А ти мене за цю любов
Оскаженіло ненавидиш.
Не я до тебе! Ти прийшов
На мою землю і тут гидиш!
Іди подалі від гріха,
Моє терпіння не безмежне.
Нехай святиться у віках
В борні здобута НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!
Мирослав Вересюк

Присутні уважно слухали розповідь про історію створення Літопису УПА, детально зупинилися на
4 томі, на сторінках якого відтворена боротьба УПА на відтинку
Станіславської області, конкретно
на окремих постатях славетних воїнів ОУН-УПА, зокрема, Р.Шухевича, С.Бандери та інших. З цікавістю переглянули книги та фотоальбоми по даній темі.
Рокетська О. С.,
зав. бібліотекою
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ВШАНУВАННЯ 200-літнього ЮВІЛЕЮ
ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

П

ортрет Шевченка у вишитих
рушниках на поважному місці
біля образів, а книжка «Кобзар» поряд з молитвенниками і «Біблією», — так заведено в українців
висловлювати свою любов до поета. 200 років для історії — невели-

ка епоха. А для
життя однієї людини і пам’яті про
неї — це вияв
найбільшої поваги і всенародної любові. Перечитуєш пророчі поезії і переконуєшся, що Тарас Шевченко писав
саме для нашого покоління, він і зараз закликає «…обух сталить, та
добре вигострить сокири…».
З нагоди шевченківського ювілею в Народному домі були організовані
концерти,
літературні
читання,
дослідження творчості поета. Основну частину програми святкового концерту
9 березня підготували школярі та
педагоги ЗОШ с. Угорники. У концерті брали участь гості з музичної
школи №1 і молоді аматори нашого
Народного дому. Головною подією
свята став подарунок для школи —
картина від Реєстрового козацтва
області, на якій зображена композиція з портретом Шевченка.
В день пам’яті поета 10 березня
сільська громада зібралась біля
Символічної могили борцям за
волю України. Кожний, хто мав бажання, читав вірші Тараса Шевченка з власного «Кобзаря». А наймолодші, ще не школярики, розповідали вірші напам’ять. І знову усі переконувались — Шевченкова поезія
актуальна — «Борітеся — поборете,
вам Бог помагає».
У Народний дім 12 березня прийшли ті, кому цікава історія створен-

ня Тарасом Шевченком своїх творів.
Історична
поема
Т. Г. Шевченка
«Чернець» була запропонована для
дослідження у зв’язку з подіями, які
спонукали поета до її написання та
революційні події в Україні з грудня
2013 року по березень 2014 року. «…
Для чого я на світ родився, свою
Україну любив?...» — гірке запитання поета з уст козака Семена Палія.
Козацька доба та Межигірський монастир, події на Майдані і знову
Межигір’я, але спотворене, в якому
сплюндровано історію. Своїми думками з приводу усіх цих подій поділилась Галина Мартиненко. Поему
«Чернець» читали аматори Народного дому учасники гуртка художнього
читання
(керівник гуртка
Г. А. Мартиненко)
Мар’яна Бойчук,
Вікторія
Гречаник, Тарас Ляцковський і Павло
Пельц. Музичне
оформлення до

кафедри академічного та естрадного співу Інституту мистецтв Галина
Євстахівна Стасько. Слухачі концерту захоплено аплодували співачкам
тріо «Едельвейс», у якому співають
студенти Іванна Заячківська, Лілія
Кушнір та Леся Курпіта. Особливостями і тонкощами ансамблевого співу студентам допомагає оволодіти
заслужений діяч мистецтв України,
професор кафедри академічного та
естрадного співу Христина Олександрівна Михайлюк.
На завершення концерту присутні вшанували пророка Шевченка
«Заповітом». Широко і потужно лилась відома мелодія і ще раз просив великий Тарас
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій
Не забудьте пом’янути
Не злим, тихим словом».
Художній керівник Народного дому
Галина Мартиненко

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ
поеми здійснив Володимир Бардецький.
Заключний концерт із тижня
святкувань 200-річчя Тараса Шевченка відбувся 16 березня, він називався «Шевченкова пісня». У концерті взяли участь учасники гуртків
аматорського мистецтва нашого Народного дому: народний аматорський хор «Прикарпаття», керівник
Галина Мартиненко; вокальний ансамбль «Берегиня», керівник Люба
Юрків; переможці міського конкурсу
читців 2014року Софія Ковальчук та
Тамара Іванюлик; солістка Мар’яна
Атаманчук.
Вокальні твори на поезії Т. Г. Шев
ченка виконували студенти Інституту мистецтв Прикарпатського університету ім. В.Стефаника Марія
Мартюк, Ольга Пероганич, Ольга
Артим, Марія Санкевич та Павло
Пристай. Навчає співу цих студентів
кандидат педагогічних наук, доцент

Учасники гуртка художнього
читання нашого Народного дому
в міському конкурсі читців з нагоди 200-річчя Т. Г. Шевченка
отримали нагороди. У конкурсі
брали участь 6 членів нашого
гуртка і двоє з них удостоєні нагород.Тамара Іванюлик (учениця ЗОШ с. Угорники) стала переможницею серед наймолодших учасників в номінації «МИСТЕЦЬКА НАДІЯ».
Софія Ковальчук стала головною переможницею конкурсу читців 2014 року. Вона отримала найвищу нагороду —
ГРАН-ПРІ і цінний подарунок.
Мистецтво читання Софії вразило усіх присутніх і журі.
Ця перемога у конкурсі художнього читання — є першим
здобутком
наших
аматорів
у 2014 році.
ВІТАЄМО СОФІЮ КОВАЛЬЧУК І ТАМАРУ ІВАНЮЛИК.
Нових злетів і перемог!
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Ми за здоровий спосіб життя!

тивного способу життя провели зма- кам бажаємо нових перемог у спортивних змаганнях.
гання з бадмінтону.
У даному турнірі взяли участь
Атаманчук Зоряна,
учні 7-10 класів. Організатори змачлен учкому школи
гань забезпечили учасникам веселий настрій, рівні
умови змагань та
справедливе суддівство.
Серед дівчат перемогу
отримала
Гречаник Вікторія —
учениця 9
класу,
а серед хлопців перемогу здобув Довган Степан — учень
9 класу. Нашим пеДовган Степан
реможцям та учасни-

ідповідно до річного плану роботи школи та згідно з графіком проведення спортивних
змагань, члени учнівського самоврядування, спільно з вчителем фізичного виховання, з метою пропаганди ак-

Гречаник Вікторія

Відзначення Дня Соборності України

Ц

ьогоріч, як
ніколи,
ідея Соборності України
набула реального втілення.
Адже ганебна
політика Януковича, зневага людських
прав та свобод, заставили людей від-

кинути міжнаціональні, міжконфесійні
та інші відмінності і об’єднатись, відчути себе Єдиним Народом, у якого має бути спільне майбутнє у «сім’ї
вольній, новій». До Дня Соборності
України у нашій школі відбулися тематичні години класного керівника,
прес-інформування, виставка малюнків та інше.
Година класного керівника до
Дня Соборності України у 9 класі
Комановська О. І.,
заступник директора
з виховної роботи

День святого Валентина

Щ

орічно у школі відбуваються
яскраві святкування дня святого Валентина, яке дуже
люблять наші школярі. Але у зв’язку
з напруженою ситуацією в країні,
мине стали влаштовувати розважальних заходів. Проте, члени учнівського
самоврядування, виготовили своїми
руками тематичні плакати, обладна-

Т

ли скриньку в яку кожен міг покласти
листівки зі щирими побажаннями своїм друзям та вчителям. На великій перерві, голова учкому Бойчук Мар’яна,
у ролі поштаря, роздавала привітання адресатам.
Комановська О. І.,
заступник директора з виховної
роботи

Невмируще Тарасове слово

еплі проміні сонця, прозора блакить неба, веселі дзвінкі струмочки — всі ці перші легкі кроки пробудження природи, які, традиційно, асоціюються з приходом весни. Але, особисто для нас, березневі
дні — це свято душі, оскільки плодюча
ненька-земля, потужний слов’янський
талант подарували всім нам світоча
нашої мови, величну особистість в історії України, знаменного митця, ху-

дожника і поета — Тараса Григоровича Шевченка. Мабуть, не знайдеться українця, який би не закарбував
у своїй пам’яті його славетних рядків. І «Заповіт», і «Молитва за Україну», і «Думи мої, думи…» і будь який
рядок із «Кобзаря» — це настанова
від великого мислителя, це повчання від Батька, це біль та крик душі
справжньої людини з чистою та щирою душею.

Традиційно в школах міста відзначаються Шевченківські дні. Не
стала винятком і наша школа. Цього
року в рамках святкування Шевченківських днів, поряд із цілою низкою
інших заходів, які готувалися спільно з Народним домом с.Угорники,
у школі відбулися такі заходи: тематичні пресінформування, конкурс
малюнків до творів Шевченка та тематичних стінгазет, конкурс читців

наша школа
та загальношкільне свято «Була Шкурат Анна — 3 клас (вч. Фучену нього незвичайна доля, та доля — ко Н. В.)
Україною була!».
Луцька Анна — 3 клас (вч. ФученГотуючись до конкурсу юних чит- ко Н. В.)
ців творів Т. Шевченка, який відбув- Бойчук Тарас — 4 клас (вч. Кася 13 березня 2014 учні школисер- рась О. Б.)
цем доторкнулися до його поезії.
3 місце
Шевченкова муза — то доля
самої України. Гаряча любов до знедоленого рідного
краю звучить у кожному
слові, кожному рядку його
безсмертних творів: «Гайдамаки»,
«Великий
льох»,
«Розрита могила», «Думка»,
«Кавказ», «І виріс я на чужині», «Мені однаково», «До
Основ’яненка»
і
інших.
Саме їх конкурсанти вибрали для прочитання. Від імені
журі конкурсу хочеться подякувати усім учасникам
цього дійства за активну
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Борис Надія — 6 клас (Гресько Г. Б.)
Крайник Христина — 8 клас
(вч. Сворак С. О.)
2 місце
Бойко Валентина — 7 клас (вч. Сворак С. О.)
Андрусяк Ірина — 8 клас (вч. Сворак С. О.)
3 місце
Андрейчук Роксолана — 5 клас
(Гресько Г. Б.)
Паньків
Максим — 5 клас
(Гресько Г. Б.)
9-10 класи
1 місце
Б о й ч у к
Мар’яна
—
10 клас (вч. Калинюк І. Я.)
2 місце
Сайнюк
Вікторія — 9 клас

(Гресько Г. Б.)
Гречаник Вікторія — 9 клас (Гресько Г. Б.)
Пельц Павло — 10 клас (вч. Калинюк І. Я.)
3 місце
Ляцковський Тарас — 10 клас
(вч. Калинюк І. Я.)

життєву позицію, за любов до Тарасового слова, яким він пробудив
у народі його національну гідність,
самоусвідомлення.
Вітаємо переможців шкільного
конкурсу юних читців, присвяченого
200-ій річниці від дня народження
Т. Г. Шевченка. А ними стали:

Рубашевська Софія — 1 клас
(вч. Красняк О. І.)
Харчій Данило — 1 клас (вч. Красняк О. І.)
Нестирак Христина — 2 клас
(вч. Чуйко В. Я.)
Крижалко Настя — 2 клас (вч. Чуйко В. Я.)
Ткач Софія — 2 клас (вч. Чуйко В. Я.)
1-4 класи
Люклян Софія — 3 клас (вч. Фучен1 місце
ко Н. В.)
Борис Софія — 1 клас (вч. Крас- Свачій Роман — 3 клас (вч. Фученняк О. І.)
ко Н. В.)
Войтович Юлія — 2 клас (вч. Чуй- Остапів Богданна — 4 клас, (вч. Како В. Я.)
рась О. Б.)
Залеська Софія — 3 клас (вч. Фу- Винничук Дмитро — 4 клас (вч. Каченко Н. В.)
рась О. Б.)
Іванюлик Тамара — 4 клас (вч. Ка5-8 класи
рась О. Б.)
2 місце
1 місце
Данилюк Юліана — 1 клас (вч. Крас- Черевата Зоряна — 5 клас (Гресьняк О. І.)
ко Г. Б.)
Вацик Уляна — 2 клас (вч. Чуй- Новосельська Софія — 6 клас
ко В. Я.)
(Гресько Г. Б.)

Особливо трепетно і зворушливо
у стінах Угорницької ЗШ під керівництвом вчителів української мови і літератури Сворак С. О., Гресько Г. Б.,
Калинюк І. Я., Федорів В. В., Фученко Н. В. 14 березня відбулося загальношкільне свято «Була у нього
незвичайна доля, та доля — Україною була!». В оригінальній формі
було розкрито життєпис Шевченка,
цікаво доповнений поезіями, цитатами відомих літературних критиків,
уривками з фільмів та музично-хо
реографічною композицією «Вставай, Україно!». По особливому прикрасили свято пісні у виконанні
учнів : Матиящук І., Ткачук Ю., Залеської С., хору молодших класів,
вчителів школи та гості свята Дзядик Лілії.Дійство завершилося «Заповітом», який виконували учасники
і присутні в залі.
Заступник директора школи з виховної роботи Ольга Іванівна Комановськаподякувала всім за цікаве
свято, наголосила на злободенності
Шевченкових творів і закликала всіх
до вивчення творчості Кобзаря.
С. О. Сворак,
вчитель української мови
і літератури
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Він стовпів ішов шукати,
не питав, що шлях у терні…

ірки народжуються на світанні. Дивна їх родова. В одних —
панська, в інших — кріпацька.
Але зірки — все одно зірки, якого б
вони не були роду. Такою величною
Зіркою, що вже 200 років освічує шлях
нам, українцям, є Тарас Шевченко.
Його народила повновода Ріка Небес, що новим струменем задзвеніла в думках простого народу.
Кріпак із забутого людьми і Богом
села, де єдиною книгою були «ЧетьїМінеї», а найбільшою культурою силою напівп’яний дячок, Тарас Шевченко піднісся до вершин людського
духу, освітив своїм іменем увесь подальший шлях українського народу,
став речником нашої свободи.
Цього року вся світова спільнота
відзначає 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. 9 березня
святкове дійство відбулося в Народному домі с. Угорники. У ньому взяли участь учні нашої школи. Діти декламували вірші Тараса Шевченка,
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виконували пісні на слова поета, робили інсценівки. Святковий концерт
розпочався композицією «Україно,
вставай», що є співзвучна з важки-

з уст Мар’яни Бойчук, Юлії Яковин,
Андрія Крайника, Пельца Павла,
Софії Новосельської, Віри Гринишин, Вікторії Гречаник, Тараса Ляцковського. Свій спів глядачам дарували Василина Володимирівна Федорів, вчитель музики Угорницької
ЗШ, Лілія Дзядик,Юля Ткачук, учениця 6 класу, Софія Залеська, учениця3 класу, хор молодших класів,
а також учні музичної школи №1.
Підготували та провели свято художній керівник народного дому
с. Угорники Г. Мартиненко, вчителі
школи : Г. Б. Гресько, С. О. Сворак,
ми подіями, що випали на долю на- В. В. Федорів, Н. В. Фученко.
шого народу. Учасники концерту
Кріпацький син, мислитель
і рапсод,
старалися провести паралель між
Співець-невольник, правди
голосом Шевченка і сьогоденням.
й волі світоч,
У ні в кого не залишилося сумніву,
Він той поет, чиїм ім’ям народ
що великий поет є нашим сучасниУтверджений і сущий, поки
ком. Шевченкове «…борітеся — посвіту
борете..»
стало
лейтмотивом
Гресько Г. Б., вчитель української
літературно-музичної
композиції.
мови та літератури
Пророчі слова Кобзаря звучали

Він тримає над нами небеса…

езаперечна істина: Т. Шевченко — це код нації. У його
«Кобзарі» закодовані генетичні основи нашої духовності. Цю книгу написала людина, яка вистраждала свої злети, свої одкровення, людина, яка на крутизнах життя піднеслась
до вершин мудрості, на верхів’я людського духу.
Часто запитують: «Про що писав
Тарас Шевченко?». У відповідь можна почути: «Про панів, кріпаків…»
Але це те саме, що говорити про собор, що то цегла, залізо й дерево.
Тарас Шевченко писав про стривожену душу людини, про її боротьбу із злом, про поривання до щастя
крізь безпросвітні хмари й безнадійно скалічене життя. Через болісне
сприйняття
сьогоднішніх
подій
у державі, через бажання зрозуміти
життя, через потребу бути учасником творення свого світу у Новій
державі пройшли всі ми сьогодні.
Щоб покликати Великого Кобзаря на розмову, взяли участь у загальноміському конкурсі творчих робіт до 200-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченка учні нашої школи Атаманчук Зоряна (учениця 9 класу вч.
Сворак С. О.); Головчинський Назар
(учень 10 класу вч. Гресько Г. Б.).
Твори були представлені у номінації

«Журналістика»
і «Художня проза».
Роботи
учнів були відзначені, вони посіли друге місце
а у номінації
«Образотворче
мистецтво»
Марків Анна посіла ІІІ місце.
Мовчазно моляться сьогодні
уста
кожного
українця і живе
на них у ці дні
слово великого
генія. Бо сила
Ш е вч е н к о в о г о
слова у тому, що
з часом кожна
думка набуває
все більшої потужності. Стоїмо
сьогодні перед
Шевченком, як
перед
совістю
свого народу…
С. О. Сворак,
вчитель
української мови
і літератури

Головчинський Назар
(10 клас). Друге місце
у конкурсі «Іду до Тараса»,
Номінація «Художня
проза»

Атаманчук Зоряна
(9 клас). Друге місце
у конкурсі «Іду до Тараса»,
номінація «Журналістика»

Сворак С. О.
Вчитель української мови
та літератури номінація
«Журналістика»

Гресько Г. Б.
Вчитель української
мови та літератури
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Рабів до раю не пускають

апередодні річниці бою під Крутами
Управління освіти
і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міськради організувало конкурс
мультимедійний презентацій та есе на тему: «Рабів
до раю не пускають».
Учень нашої школи Головчинський Назар взяв
участь у цьому конкурсі

Крутами та подіями на Майдані, висловлює своє захоплення героїзмом молодих людей. Ось рядки
з його есе:
«Битва під Крутами відіграла
важливу роль у формуванні нашої
держави. Тож не забуваймо цієї визначної події зі сторінок нашої історії. Нехай вона назавжди залишиться в наших серцях. Молімося за
душі полеглих, котрі віддали своє
життя за наше щасливе майбутнє.
Семанюк В. І., Тхорик І. М.,
Мої буденні дні проходять один
Федорів В. В. перебували на за одним. Але спомин про бій під
Майдані у Києві і підтримали Крутами я ношу у своєму серці. Моя
мирний протест майданівців. душа переповнюється гордістю, бо я
Крім цього вчителі та учні народився у вільній та незалежній
школи надавали фінансову державі, яка має таку славну історію
підтримку майданівцям міста і таких великих героїв. Пишаюся тим,
Івано-Франківська.
що я українець. Люблю й ціную свою
Після похорону одного рідну землю, Батьківщину, її славне
з героїв «Небесної Сотні» Ро- минуле та рідну українську мову».
мана Гурика, учні 11 класу виКомановська О. І.,заступник
пустили стінгазету на тему:
директора з виховної роботи
«Герої не вмирають»
і поставили лампадки,
щоб вшанувати
і посів друге місце за презентацію
пам’ять
героїв
«Небесної
і трете місце за есе. Цей конкурс
Сотні».
Ми
пишаємося
свовідбувався у час, коли наша молодь
їми
вихованцями
адже
і всі свідомі громадяни були прикуті
до подій на Майдані. Наші вихован- вони ростуть справжніми
ці та педколектив підтримували ці патріотами!
У своєму есе «Рабів до
події як могли: участю у конкурсах,
раю
не пускають» учень 10
заходах, виступах на Майдані в місті Івано-Франківську (Матиящук Іри- класу Головчинський Нана), участю у мітингах вчителів та зар, проводячи паралель
учнів школи. Педагоги нашої школи між перебігом подій під

З

Тиждень Віднови Духа

гідно з планом управління освіти і науки виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради
та з метою поширення серед молоді християнських цінностей, в школі
з 03.03 до 08.03 було проведено Тиждень Віднови Духа.
У даний період у нашій школи
відбулись такі заходи:
година духовності;
індивідуальні розмови з священиком.
Під керівництвом класних керівників відбулися перегляди фільмів
на духовну тематику.
Для учнів молодших класів вчителем християнської етики Андрушевською Р. П. проведено уроки на
тему: «Вчимося прощати» та «Виявляємо своє милосердя».
Для учнів старших класів відбувся перегляд фільму: «Хресна доро-

га Ісуса Христа», та конкурс малюнків на біблійну тематику.
У рамках Тижня Віднови Духа 6
березня для вчителів християнської
етики міста Івано-Франківська відбувся виїзний семінар «Світло Вервиці» до с.Зарваниця Тернопільської області.
Участь у семінарі взяли вчителі
християнської етики міста, працівники управління освіти під керівництвом начальника управління освіти
і науки Микули Наталії. Учасники
прощі взяли участь у Службі Божій,
яку відправив настоятель храму, та
пройти хресним шляхом Ісуса Христа і помолитися всі Таїнства Вервиці.
Учасники прощі з одержаним повним відпустом поверталися додому.
Андрушевська Р. П.,
вчитель християнської етики
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Кобзареве слово — вічне!

історії кожного народу, се- ве слово — вічне!», в якому взяли
ред її великих творців, є люди, участь діти старшої групи.
Метою свята було поповнення
імена яких оповиті невмирущою любов’ю та славою. Таким са- в сценічній формі знання дітей про
творчість митця
та ознайомлення
з дитячими роками поета, про
тяжку долю Шев-

А ще окрасою і приємним сюрпризом на святі була мініатюра про
дитинство видатного Кобзаря у виконанні вихованців Басараба О., Сорочин О., Талімонової Я., Ношин А.
У підготовці до свята взяли
участь також батьки наших вихованців, які виконали пісню «Садок вишневий коло хати».

На завершення святкового дійства дошкільнята виконали пісню
«Поклін тобі Тарасе» та зробили
фото біля портрета Тараса Григоровича, що прикрашав святково прибрану залу, де тривав захід.
Сьогодні творчість Кобзаря, кожне його слово падає на наші душі,
щоб прорости добірним зерном любові до України, свого народу:

мородком в українців є Тарас Григорович Шевченко, чия безсмертна
спадщина — одна з найбільших вершин людського духу. Тарас Шевченко для України — не просто народний
поет, якого доля обдарувала багатьма талантами. Національний пророк,
апостол правди, заступник знедолених, провидець — так називають його
українці. Святе ім’я Тараса не вмре
повік, йому, як сонцю, вічно пломеніти. Не забули українці свого Великого Кобзаря. Його ім’я входить у наше
життя з дитинства, з маминих пісень,
з наших перших книжок, а з роками
Шевченкове слово стає все ближчим,
все дорожчим. «Кобзар» уже давно
став настільною книгою, оберегом
кожної оселі.
Відповідно до плану роботи дошкільних груп щодо відзначення
200-річчя
з
дня
народження
Т. Г. Шевченка, було проведено літературно — музичне свято «Кобзаре-

ченка — сироти.
Д о р о с л і
мали змогу насолодитися акторською
майстерністю
маленьких артистів. А самі дітлахи не тільки з цікавістю слухали
розповіді ведучої про життя
Тараса Григоровича та його
творчі здобутки,
але й самі продекламували всесвітньо відомі Шевченкові твори та віршовані рядки про Україну, її мальовничу природу, що зачарувала
свого часу поета.
Емоції присутніх вирували від
запального українського народного
танцю у виконанні хлопчиків та дів
чаток групи.

Тож знай, нащадку, що прийшов
на зміну, —
Тобі ясніш світитиме зоря,
Коли і ти полюбиш Україну,
Пройнявшись віщим словом
Кобзаря.
Підготували Орловська О. С.,
Павлюк І. М. вихователі дошкільної
групи «Капітошка».
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«БРОНЗОВА ліга»
Підсумкова таблиця чемпіонату з футзалу
№

Команда

Ігри

П

Нічиї

Поразки

Р м’ячів

Очки

1

«К Р У»

9

8

0

1

40 — 11

24

2

«Soft Serve»

9

8

0

1

38 — 11

24

3

«ГАЛИЧИНА»

9

6

1

2

24 — 14

19

4

ФК «Угорники»   

9

4

2

3

26 — 23

14

5

ТДВ «БМФ Ів-Фр буд-СОКІЛ»

9

4

1

4

30 — 29

13

6

«ВОВЧИНЦІ»

9

4

0

4

28 — 29

12

7

«СОЛОТВИН»  

9

3

2

4

28 — 29

11

8

«СТАНІСЛАВІВ»  

9

2

1

6

14 — 32

7

9

«W O G»

9

2

0

7

20 — 40

6

9

0

1

8

11 — 41

1

10

«Штурм» Хриплин

Д

ев’ятого листопада стартував
третій чемпіонат з футзалу міста Івано-Франківська, який проводився в Муніципальному ФОЦ (фіз
культурно-оздоровчому центрі), в якому прийняло участь одразу 30 команд
в тому числі команда с.Угорники.
За допомогою першого етапу,
було складено календар змагань
згідно рейтингових місць команд,які
визначили остаточний склад учасників золотої, срібної та бронзової ліги.
Таким чином друге коло (основ
ний раунд) наша команда стартувала в бронзовій лізі.
Тренер команди Володимир Семанюк

Івано-Франківська міська федерація футболу

Чемпіонат м. Івано-Франківська
підсумкова таблиця сезон 2013 року
дорослі склади
Ігри

Перемоги

Нічиї

Поразки

Різниця
м’ячів

Очки

1 «Легіон»

18

14

1

3

53-21

43

2 «Січ» с.Микитинці

18

13

1

5

45-24

40

3

18

12

2

4

43-21

38

4 «Благо»

18

11

1

6

46-21

34

5

«Хортиця» с.Крихівці

18

10

3

5

33-15

33

6

«Удар-Громадський Форум»

18

9

3

7

30-21

27

7 «Угорники» с.Угорники

18

5

3

10

38-54

18

8 «Бистриця» с.Хриплин

18

4

1

11

22-56

13

9 «Ярковиця»

18

3

0

15

19-50

9

18

2

0

16

14-70

6

№

Команда (місто, село,
територіальна громада)

«Опришівці-Батьківщина»

10 «Бистриця»с.Вовчинці

Юнацькі склади
Команда (місто, село,
територіальна громада)

Ігри

Перемоги

Нічиї

18

15

2

1

48-14

47

18

14

1

3

52-30

40

18

12

3

3

34-14

39

18

9

3

6

1 34-31

30

18

8

2

8

32-36

26

«Угорники»с.Угорники

18

7

1

10

21-41

22

7 «Бистриця»с.Хриплин

18

6

2

10

28-51

20

8 «Хортиця»с.Крихівці

18

6

2

10

17-47

20

9 «Бистриця»с.Вовчинці

18

4

2

12

26-26

14

18

0

0

18

0-0

0

№
1
2
3
4
5
6

«Січ» с.Микитинці
«Удар-Громадський Форум»
«Ярковиця»
«Легіон»
«Опришівці -Батьківщина»

10 «Благо»

Пораз- Різниця
ки
м’ячів

Очки

Комітет з проведення змагань.

З

нагоди прекрасних ювілейних дат від дня народження
Союз Українок села щиро
здоровить своїх посестер:
п. Мирославу Андрейчук —
заступника голови осередку,
п. Варвару Гаврилюк — першого секретаря осередку та почесну союзянку,
п. Марію Панчишин — почесну союзянку.
Нехай Ласкавий Господь рясно благословить Вас і Ваші родини на здоров’я, мир, злагоду, любов, і добро. Хай у душах Ваших
живе вічна весна, а серце повниться любов’ю до всіх і всього,
що оточує Вас — у цьому є сенс
нашого життя.
Дай Вам Боже днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили,
Дай любові, згоди, втіхи
Змоги дай життю радіти
І ділити словом щирим,
Теплим, радісним, щасливим.
На многії і благії літа!
З повагою голова осередку СУ
Люба Юрків.

Сповідь
Всі ми, десь, колись згрішили,
Життя не без цього.
Але не слід забувати,
Нам Господа свого.

Ти давав мені надію,
А я все розтратив.
Кинув я святе під ноги,
Наче був Пилатом.

Нам не можна позабути,
Божої моралі:
«Якщо, будем без любові,
То будем в печалі».

Я немов той блудний син,
З гордістю черствою,
В марноті людській купався,
Лукавив Тобою…

О, мій Батьку, мій Владико,
Мій Отче небесний!
На коліна припадаю,
Лукавий, не чесний.

Я за вітром чомусь гнався,
Що долі ламає.
Еклезіаст мудро мовив,
Бог за все спитає.

Прости мене, мій Господи,
Радосте, мій раю.
Я щодня тя розпинаю,
Й цим Небо жахаю…

Бог спитає, за для чого,
Ти мій любий сину,
Чорнив душу й своє серце,
Що дня, що години.

Я гріхами оповитий,
Вельзевул радіє.
Він в Господа душі краде,
Він лиш це і вміє…

Він спитає за скарби,
Яких я не маю.
Ще й спитає за молитву,
Яку я не знаю.

Заливаюся сльозами,
Мені все не миле.
Душа рветься до Творця,
Пропадають сили…

Він спитає за чесноти,
Яких я минаю.
Він спитає. Все спитає.
Я це добре знаю.

Ніхто мені не поможе,
Ніякії ліки.
Моє серце отравлене,
Немов мертві ріки.

І, що ж Йому відповісти,
Що ж Йому сказати.
Коли на порозі вічності,
Я буду стояти.

Матір Божа, Голубонько,
Зіронько ласкава.
Прости мене негідного,
Хоч я, як Варрава…

Як то важко, перед Небом,
Оте визнавати,
Що тобі прийшлось в житті,
Лиш грішне кохати.

Простіть мене всі Святії,
Хоч я, як Іуда.
Христос був завжди зімною,
А я ж грішив всюди.

Все буденне, не розумне,
Лиш би тілу миле.
Але душу розриває,
І серце в цім гине.

О, мій Отче розіп’ятий,
На Голгофі мною.
Ось я грішний, і лукавий,
Біля Хреста стою.

Серце плаче, душа стогне,
Тіло не зімною.
Та Господь усім говорить,
Я стукаю й стою.

Знаю, Господи, не можу,
В Тебе щось просити.
Я ж бо порох під ногами,
По нім лиш ходити.

Боже ж мій, прийми цю сповідь,
Освіжи цю сушу,
Обніми мене, благаю,
Як митаря душу.

Знаю, радосте моя,
Хто я біля Тебе?!
Я зерно, де нема віри,
В нім нема потреби.

Мешканець села

