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Звіт сільського голови

Шановні односельці!

С

ьогодні я звітую перед Вами за три з
половиною роки своєї роботи на посаді сільського голови, яку Ви одностайно довірили мені у 2007 році.
За звітній період вдалося зробити певний
поступ у життєдіяльності нашого села, пріоритетними напрямками якого були благо
устрій села, покращення його екологічного
стану, соціального захисту населення, розвиток і функціонування закладів освіти, охорони здоров’я та охорони правопорядку, а
також розвиток культури та спорту в селі.
А зараз більш детально зупинюсь на кожному з вищевказаних напрямків.
Особливе місце в житті кожного українця споконвіку займає той невеликий закуток села чи міста, де спочивають найближчі та найдорожчі нам люди. Тому свій першочерговий крок на посаді сільського голови я розпочала саме з упорядкування угорницького кладовища, на якому було проведено ряд робіт:
• Здійснено заміну старої огорожі (сітки)
на бетонно-металеві конструкції загальною довжиною 175 м. п.;
• Облаштовано під’їзну дорогу до нової
брами;
• Встановлено дві металеві брами та три
хвіртки на кам’яних опорах;
• Збудовано нове господарське приміщення;
• Придбано господарський інвентар та мотокосу для впорядкування кладовища;
• Облаштовано місця для збору сміття;
• Проведено зрізку самонасіяних кущів та
старих дерев на території цвинтаря;
• Висаджено саджанці ялин із двох боків
дороги до кладовища;
• Встановлено два інформаційні щити;
• Для утримання території в належному стані та впорядкування захоронень прийнято комунального працівника, який у своїй роботі керується «Положенням про захоронення на сільському кладовищі».
Значна увага приділялась благоустрою
села:
• Встановлено дві зупинки громадського
транспорту на вул. Повстанців;

• На центральній вулиці встановлено знаки дорожнього руху, що врегульовують
рух транспортних засобів, та вказівники
вулиць, які допомагають орієнтуватися,
особливо в темну пору доби, службам,
що надають певні послуги жителям села;
• Встановлено щит «Сільський інформатор» на вул. Стрілецькій та замінено два
попередні на нові на вулиці Повстанців;
• Встановлено знаки заборони виїзду на
дамбу р. Бистриці-Надвірнянської;
• З метою збереження асфальтового покриття вул. Тополиної відновлено рів для
збору дощових вод;
• Налагоджено вивіз побутового сміття
з господарств жителів села. Два рази на
місяць, а саме другої і третьої суботи,
з восьмої години ранку машина курсує
селом відповідно до графіка. При зборі
присутній представник сільської ради,
який урегульовує черговість збирання
сміття, та комунальний працівник, який
здійснює прийом.
• Ліквідовано сміттєзвалище на «Синяві»;
• Рекультивовано та обваловано колишній
кар’єр на вул. Львівській, який був перетворений на стихійне сміттєзвалище для
цілого міста.
• Утримуються в належному стані громадські місця, дитячі майданчики, для чого
придбано сучкоріз та мотокосу.
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 недостатньо. Та, попри все, вишукуються додаткові джерела фінансування, які
дають можливість проводити певні роботи для ремонту доріг села. За звітній період
здійснено такі роботи:
• Щорічно проводиться ямковий ремонт
дороги на вулиці Повстанців;
• Проведено ямковий ремонт щебеневим
покриттям вулиць Львівської та О. Рошкевич, початку вул. Купальської;
• Підсипано гравієм вул. Дитячу та частково Берегову;
• Виконано капітальний ремонт суцільним
асфальтовим покриттям:
— вул. Федорченка,
— вул. Повстанців (в’їзд у село);
• Проводяться поточний ремонт доріг села
з асфальтовим покриттям, розчищення
від снігових заметів зимою, посипання
піщаною сумішшю під час ожеледиці;
• Облаштовано перехід з асфальтовим покриттям із вул. Новорічної на вул. Львівську протяжністю 200 м. п.
Важливим питанням для комфортного
проживання в селі є якісне освітлення вулиць та електропостачання. Станом на
сьогодні:
• Замінено прості лампочки у світильниках
вуличного освітлення на сучасні енерго
зберігаючі лампи на усіх вулицях села, де
для цього були технічні умови;
• Для забезпечення освітлення кінця вулиці Повстанців додатково встановлено дві
опори, змонтовано нову лінію;

• На вул. Стрілецькій замінено електро
опори та протягнуто нову лінію вуличного освітлення;
• Побудовано нові лінії та вперше освітлено вулиці Явора-Святослава, Берегову, Лозову, Лугову, Калинову;
• Для якісного освітлення вулиць села розмежовано живлення масиву «нових будов» та вулиць Повстанців — Львівської;
• Перенесено електролінію 10 кВ у масиві
забудови «за школою» на ділянці сполучення між трансформаторними підстанціями школи-інтернату та Угорницької
школи за межі земельних ділянок, наданих під індивідуальне будівництво;
• Для забезпечення відповідної напруги
в будинках масиву «нових будов» було
проведено реконструкцію трансформаторної підстанції на Ріні.
Глобальним та життєво необхідним питанням для села є побудова каналізації,
яка розпочата в нелегкий економічний період (кошти інвестора) та проводиться у
важких технічних умовах, тому що глибина прокладання труб на кількох вулицях сягає до п’яти метрів. Таке будівництво створює значні незручності, оскільки практично повністю руйнуються дороги, але це та
ціна, яку треба заплатити за покращення добробуту й екологічного стану села та нашого здоров’я. Попри всі труднощі, на сьогодні
виконані такі роботи:
• Виготовлено та погоджено проект на будівництво каналізаційної мережі в селі;
• Побудовано каналізаційну насосну станцію на глибині 9,8 метрів;
• Побудовано двогілкову напірну лінію довжиною 3 км (по Ріні) до центрального
каналізаційного колектора на вул. Тисменицькій;
• Прокладено каналізаційну мережу на
вул. Береговій (частково), Лозовій, ведуться роботи на вул. Новорічній.
Болючою для нас є проблема, яка створюється навколо колишнього русла річки
Млинівки, куди систематично зливаються стічні води, які під час паводків підтоп
люють оселі та земельні ділянки жителів
села. Для ліквідації цього джерела забруднення я неодноразово зверталась як усно, так
і письмово до депутатів різних рівнів, міського голови та керівників області, у засоби
масової інформації, в результаті чого було
зініційовано кілька комісій за участю уповноважених представників. Дане питання
слухалося два роки в суді. Сьогодні ця проблема частково вирішена:
• Всі комісії підтвердили необхідність відведення стічних вод із території села до
р. Бистриці-Надвірнянської та побудови
дощового колектора;
• Перші кроки щодо будівництва дощового колектора зроблено: на вул. Повстанців
побудовано переливний колектор та встановлено 50 метрів труб діам. 1000 мм;
• Стічні води з вул. Федорченка спрямовані в колектор, внаслідок чого вже не потрапляють у село;
• Здійснено заміну зруйнованих труб Тисменицької каналізації.
Закінчення на с. 2

Сьогодні
у номері:
1 Звіт сільського Голови
2	відкрито пам’ятник

степану ленкавському

3	сільська рада Інформує
4	нове в законодавстві
5	вибори – 2010
5	фестиваль
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«таврійська родина»

«Щасливий народ,
Господь якого — Бог»

7	перше причастя
8	свято

першого дзвоника

8	з роси і з води!

Вітаємо
Шановні вчителі!
Прийміть наші щирі
вітання з нагоди Вашого
професійного свята, яке
Ви відзначали в перші дні
жовтня, — Дня Учителя.
Висловлюємо Вам сердечну
вдячність за невтомну працю
та любов до своєї професії, за
великий талант і покликання
сіяти мудрість і знання.
Ваші серця завжди наповнені
співчуттям і добротою.
Цими чудовими якостями
Ви щедро ділитесь із дітьми.
Вам вірять, Вас люблять
і шанують.
Бажаємо Вам, дорогі
вчителі, відчуття повноти
і неповторності життя,
здоров’я, щастя, невичерпних
творчих сил, успіхів та
натхнення. Хай завжди
щедрою на сходи буде
освітянська нива, а в усіх
Ваших починаннях будуть
супутниками радість і удача!
Редакція газети
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Початок на стор. 1
Під постійною увагою сільської ради і голови перебуває загальноосвітня школа. За
останні роки вдалося покращити матеріаль
но-технічну базу школи:
• Закуплено та вимощено плитку на сходах
при вході у школу;
• В кабінеті хімії проведено ремонт, постелено лінолеум, встановлено жалюзі;
• Для кабінету історії закуплено нові парти та встановлено жалюзі на вікнах;
• Для початкової школи закуплено парти
із кріслами;
• У фойє другого та третього поверхів встановлено плитку на підлогу;
• На третьому поверсі (у фойє) замінено
три вікна та четверо дверей до кабінетів;
• Запроваджено заохочувальну премію для
кращих учнів школи;
• Для шкільної каплички св. Миколая
у приміщенні колишнього класу проведено капітальний ремонт із заміною вікон та дверей.
Велика робота проведена в Народному Домі:
• Замінено вікна та вхідні двері на металопластикові, встановлено двері в підсобне
приміщення;
• Проведено капітальний ремонт у кабінеті директора Народного Дому;
• Придбано електрообігрівач;
• Зроблено поточний ремонт внутрішнього
приміщення та фасаду Народного Дому;
• Здійснено ремонт літнього майданчика,
а саме обкладено природним колотим каменем;
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• Закуплено апаратуру для Народного Дому
на суму 12 000 грн.;
• Придбано баян для хору «Прикарпаття»;
• Пошито костюми для ансамблю «Незабудки» та керівника хору.
Активізувалося культурне життя села.
Колективи Народного Дому брали діяльну участь у всіх культурно-масових заходах
села, а також у заходах, які проводило управління культури міськвиконкому. Це виступи в обласному музично-драматичному театрі, у Центральному Народному Домі №1,
на концертних майданчиках міста й парку ім. Т. Шевченка. Приємно те, що наш
хор «Прикарпаття» другий рік поспіль бере
участь у відомому Всеукраїнському фе
стивалі «Таврійська родина» у м. Генічеську. Незабутньою сторінкою для нас залишиться театралізоване дійство, присвячене 630-річчю з часу першої письмової згадки про Угорники.
З метою популяризації спорту та залучення молоді до здорового способу життя
в селі впорядковано стадіон та відновлено
футбольну команду, яка бореться за кубок
Тисменицького району; облаштовано футбольний майданчик для гри в міні-футбол
для дітей молодшого шкільного віку.
Для потреб команди придбано футбольну форму, м’ячі, здійснюється транспортне
забезпечення.
Відрадно відзначити, що за короткий час
команда гідно виступила в першості Тисменицького району та стала володарем кубка
міста Івано-Франківська у 2009 році.
У 2008 році в селі проводився турнір на
індивідуальну першість із настільного тені-

су, в якому брали участь близько 50 учасників (жителів села).
Для розвитку в селі цього виду спорту
придбано сучасний тенісний стіл, який у
зимовий період встановлюється в Народному Домі, де кожен охочий може удосконалити свою майстерність та змістовно провести
вільний час.
Щороку до Дня Незалежності проводиться турнір між приміськими селами
Івано-Франківська з волейболу, армреслінгу, гирьового спорту та перетягування канату. Спортсмени Угорників достойно захищають спортивну честь нашого села і ніколи нижче другого місця не опускаються.
Для покращення дозвілля дітей у селі
відкрито чотири дитячі майданчики: у «Вільшині», на «Ріні», на вулицях Церковній та
Львівській, а також встановлено спортивне
обладнання на сільському стадіоні.
Для забезпечення м’ясними продуктами жителів села відкрито спеціалізований
магазин у центрі села на вул. Повстанців.
Належна увага приділялась малозабезпеченим та одиноким жителям села. Їм надавалась щорічна допомога продуктовими наборами до Великодніх та Різдвяних свят. До
річниць свят УПА ми вшановували вояків
УПА, політв’язнів, репресованих.
Наближається до завершення будівництво адмінбудинку. Здійснено реконструкцію даху та перекрито металочерепицею,
зроблено фасад будівлі, тривають внутрішні роботи.
Виготовлено проект на реконструкцію
існуючої сільської ради під відділ сімейної медицини.

Визначною подією в житті п’ятьох сімей
із пільгових категорій (інваліди, вдови військовослужбовців, багатодітні родини) стало вручення їм ордерів на нові квартири
в будинку на вул. Федорченка, 1, які вдалося відстояти перед кількома Міністерствами в м. Києві.
Особливим досягненням є відкриття дитячого садка (двох дошкільних груп) на базі
школи-інтернату, де мають змогу перебувати 35 дітей віком від трьох до шести років.
Визначна подія відбулася в Угорниках
22 серпня цього року. Завершилася дворічна робота з облаштування скверу, в якому встановлено монумент уродженцю нашого села, чільному ідеологу ОУН, автору знаменитого «Декалога українського
націоналіста» Степанові Ленкавському.
Для втілення цього проекту проведена
масштабна робота щодо благоустрою, ремонту та перенесення комунікаційних мереж.
Цей перелік не є повним, тому що проводилися й інші поточні роботи, пов’язані
з життєдіяльністю села та кожного його
жителя.
Шановна громадо! Роботи заплановано
було чимало, але багато справ потребує значно більше часу та фінансування — і їхнє
втілення лише розпочато. На жаль, бюджет
сільської ради є дуже скромним, тому більшість робіт проводилось за рахунок коштів
меценатів і спонсорів та завдяки співпраці
депутатського корпусу й виконавчого комітету та сприянню жителів села.
З повагою та шаною сільський голова
п. Любов Атаманчук

22 серпня в с. Угорниках

відкрито пам’ятник Степанові Ленкавському
Обговоривши пропозиції виконавчого комітету сільської ради щодо увіковічення пам’яті
чільного ідеолога і провідника ОУН (після загибелі С. Бандери), автора «Декалога українського
націоналіста» Степана Ленкавського, питання
щодо облаштування сільського скверу ім. С. Ленкавського зі встановленням монумента було ініційоване жителями села та схвалене рішенням
10-ї сесії сільської ради 19.09.2007 р.
Закладення сільського скверу відбулося в районі перехресть вулиць Федорченка, Черемхової та Повстанців, де й встановили монумент
С. Ленкавському. Місце розташування скверу та
ескізи пам’ятника були внесені на розгляд та погоджені в обласній художньо-архітектурній будівельній раді.

Звернення сільського голови
с. Угорників з приводу відкриття
пам’ятника С. Ленкавському

В

исокопреосвященні владики, всечесні отці, високоповажне керівництво області та міста, вельмишановні гості, дорогі односельці!
Знаменна, визначна історична подія
сьогодні у нашому селі. Ми відкриваємо
пам’ятник відомому українському політичному діячеві, публіцисту, одному з засновників Організації Українських Націоналістів,
автору знаменитого «Декалога українського націоналіста», на якому формували світогляд тисячі борців за Українську державу, — Степанові Ленкавському! Це ім’я

д онедавна було майже не відоме та незаслужено забуте.
Степан Ленкавський народився в нашому селі Угорниках, у священичій родині, 6
липня 1904 р. Все своє свідоме життя він
присвятив боротьбі за вільну, соборну, незалежну державу. Пройшов випробування
духу в польських, львівських, дрогобицьких тюрмах та в найжахливішому таборі
смерті Освенцімі. Але ніщо не змогло зламати палкого патріота, котрий залишався вірним присязі «Декалога», якого сам і написав та який сьогодні викарбуваний на цьому
пам’ятнику і буде служити вихованню нових
українських патріотів.
Нині, в непростий для України час, де
хто з людей задумується: а чи варто ставити пам’ятники нашим героям, — адже ще
не маємо добрих доріг, високого достатку?
І я абсолютно впевнено скажу: варто! Тому
що пам’ятники нашим патріотам, відомим
українцям є частиної нашої історії, культури, нашої української ідеології. Якщо ми забудемо свою історію, перестанемо вшановувати своїх героїв, — то нам нав’яжуть історію чужу, надуману. Ми перетворимося на
безлику масу заробітчан, яка втратить ті одвічні українські цінності, що за них проливали кров і вмирали наші патріоти. Ми втратимо свою українську самобутність. Нація,
яка не має честі, — не матиме і хліба! Тож
дай нам, Боже, єдності та мудрості зберегти
та примножити ті духовні цінності, що нам
дісталися у спадок від наших дідів і прадідів, та передати їх майбутнім поколінням.
Ми, угорничани, гордимося тим, що саме на
нашій землі народилась Людина такої величі. Тож цілком закономірні наше бажання і
потреба вшанувати Степана Ленкавського у
його рідному селі. І сьогодні ми це зробили.
Від усієї угорницької громади висловлюю
вдячність тим нашим українцям, які не тільки словами, а й своїми вчинками і справами підтверджують, що вони люблять свою
землю, свій народ, шанують своїх героїв.
Щира подяка:
• народному депутатові України Зіновію
Шкутяку, який перший підтримав нашу ідею
та профінансував виготовлення монумента,

а також завжди цікавився процесом та всебічно підтримував закладення скверу.
• народному депутатові України Миколі
Круцю за благодійно надані будівельні матеріали для облаштування скверу.
• голові обласної ради Ігорю Олійнику за
керівну та організаційну роботу, за те що він
був тут рушійною силою, яка всебічно допомагала нам рухатися до нинішнього свята,
а також заступникові голови обласної ради
Зеновію Береговському та Остапові Дзесі.
• міському голові Віктору Анушкевичусу за особистий благодійний внесок від своєї
сім’ї та за велику роботу, проведену багатьма службами міста під час закладення скверу та облаштування доріг, а також заступникам міського голови Зіновію Фітелю і Миколі
Саєвичу та керівникам служб.
• депутатові міської ради, жителю села
Ігорю Прокопіву за надану благодійну фінансову допомогу.
• керівництву обленерго за сприяння в
електрифікації скверу.
• директору видавництва «Місто НВ»,
жителю села Романові Онуфріїву.
• меценатам: Юрію Солов’ю, депутатам
міської ради, депутатам сільської ради, жителям села та сусідам даного скверу за розуміння та сприяння під час проведення робіт на облаштування скверу.
Особлива подяка о. Степану Балагурі,
жителю села, та його братові Володими-

ру Балагурі, директору підприємства «Ярковиця», за значну фінансову підтримку та
великий об’єм робіт з облаштування, благоустрою та озеленення скверу.
І насамкінець дякуємо відомому скульп
тору, лауреату Державної премії України
імені Т. Шевченка Василеві Вільшуку, який
пропустив через свої душу і серце життя
Степана Ленкавського і його правдивий образ втілив у монументальній скульптурі, яка
сьогодні постала у нашому селі.
Тож я ще раз дякую усім за Вашу жертовність. Хай Господь Бог віддячить сторицею
Вам і Вашим сім’ям.
Ми всі вже перебуваємо в очікуванні нашого найбільшого державного свята — Дня
Незалежності України, 19-ї річниці, відколи
здійснилася споконвічна мрія наших предків — бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і щедрій українській землі.
Отож, я від щирого серця і душі зичу усім
здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги у всіх ваших справах! Нехай мрія про краще майбутнє окриляє Вас на нові звершення, на нові добрі починання в ім’я соборної демократичної процвітаючої України!
Зі святом Вас! Хай святиться ім’я твоє вічно, Україно — колиско наша!
Слава Україні! — Героям слава!
п. Любов Атаманчук,
сільський голова Угорників
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сільська рада Інформує
Угорницька сільська рада Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВИТЯГ ІЗ РІШЕННЯ від 28 липня 2009 року № 26

Про заснування друкованого органу сільської ради.
З метою поліпшення інформації жителів села про діяльність сільської ради, виконавчого комітету та висвітлення новин у різних галузях життя села та обласного центру
виконавчий комітет сільської ради

вирішив:

1. Заснувати друковане видання Угорницької сільської ради для безкоштовного поширення на
території села.
2. Затвердити редакційну колегію у такому складі:
Любов Атаманчук;
Роман Третяк;
Роман Онуфріїв;
Любов Юрків.
3. Контроль поставити на члена виконкому Романа Онуфріїва.
Сільський голова

Любов Атаманчук

Угорницька сільська рада Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВИТЯГ ІЗ РІШЕННЯ від 27 квітня 2010 р. № 19

Про внесення змін до положення про конкурс
«Учень року» в Угорницькій ЗОШ.
Виконавчий комітет сільської ради

вирішив :

1. Затвердити нову редакцію Положення про проведення загальношкільного конкурсу «УЧЕНЬ
РОКУ» (додається).
2. Встановити, що нова редакція Положення про проведення загальношкільного конкурсу «УЧЕНЬ
РОКУ», затверджена згідно з пунктом 1 цього рішення, набирає чинності з 1.09.2009 року.
3. Вважати, що Положення про конкурс «Учень року» Угорницької ЗОШ, затверджене рішенням виконкому № 26 від 27.06.2007 року, втратило чинність з 1.09.2009 року.
4. Дирекції Угорницької загальноосвітньої школи — подавати переможців конкурсу згідно з новою редакцією положення.
Термін — до 1 травня поточного року.
5. Рекомендувати бюджетній комісії сільської ради передбачати в бюджеті кошти для преміювання
переможців конкурсу грошовою винагородою в розмірі 500 (п’ятсот) гривень, починаючи з 2010 року.
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Сільський голова

Любов Атаманчук

У зв’язку із закінченням території кладовища рішенням 27-ї сесії сільської ради від 19 серпня 2010 року
затверджено:

ПОЛОЖЕННЯ

про захоронення на кладовищі
села Угорники
Кладовище розташоване на землях Угорницької сільської ради в районі «Рінь», на якому проводиться захоронення жителів села та парафіян церкви Святого Юрія
(«Ріні»).
1. Право на безкоштовне захоронення на кладовищі
надається жителям села Угорники, які зареєстровані та
проживають на території села, а також:
• церковнослужителям церкви Святого Юрія;
• парафіянам Церкви Святого Юрія («Ріні») із вулиць Сеченової, Тисменицької до дороги ІваноФранківськ —Тисмениця (за довідкою, виданою
сільською радою).
2. Згідно зі свідоцтвами про смерть, виданими іншими відділами РАГСу за місцем реєстрації, право на захоронення надається за плату:
• для вихідців із села, включаючи подружжя —
800 грн. (за довідкою, виданою сільською радою);
• для чоловіка чи дружини у разі захоронення одного із
подружжя на кладовищі при наявності броні — 800
грн. (за довідкою, виданою сільською радою).
3. Бронь надається у разі захоронення одного з подружжя (чоловіка чи дружини, одна бронь):
• для жителів села Угорники, церковнослужителів
церкви Святого Юрія, парафіян церкви Святого
Юрія («Ріні») із вулиць Сеченової, Тисменицької
до дороги Івано-Франківськ — Тисмениця — безкоштовно.
• для вихідців із села, включаючи подружжя —
800 грн.
4. У зв’язку із закінченням території кладовища, а також невирішенням питання нового цвинтаря припинити захоронення на ньому парафіян церкви Святого Юрія
(вул. Декабристів, Леонтовича, Баумана, Ципки, Сеченової, Тисменицької та ін. за дорогою Івано-Франківськ —
Тисмениця), за винятком наявності броні на час поховання, — з 1 січня 2011 року.
5. Розпочинати захоронення у новому ряду, якщо не
закінчено попередній ряд, категорично заборонено.
Сільський голова

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ

УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківська міськрада
Івано-Франківська область
П’яте демократичне скликання
Двадцять друга сесія

Графік вивозу
побутового сміття

ВИТЯГ ІЗ РІШЕННЯ від 9 вересня 2009 року

Про відкриття дошкільних груп на базі
Івано-Франківської загальноосвітньої обласної
середньої школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей,
які залишилися без піклування батьків.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про дошкільну
освіту» та іншими нормативно-правовими актами у забезпеченні дошкільною освітою жителів села,
сесія сільської ради в и р і ш и л а :
1. Відкрити на базі Івано-Франківської загальноосвітньої обласної середньої школи-інтернату
для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, дві дошкільні групи для дітей із загальним розвитком.
2. Делегувати адміністрації вищеназваного закладу повноваження щодо функціонування цих груп
у структурі школи-інтернату до відкриття повноцінного дошкільного закладу.
3. Укласти угоду з адміністрацією школи-інтернату про функціонування двох дитячих дошкільних груп.
4. Комплектування дошкільних груп здійснювати за поданням сільської ради.
5. Звернутися до Івано-Франківської міської ради щодо забезпечення фінансування двох дошкільних груп у 2009 році та передбачення кошторисних видатків на 2010 рік для функціонування цих груп.
б. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
Сільський голова

Любов Атаманчук

Любов Атаманчук

Третя субота місяця — із господарств вулиць:
Ентузіастів, Прикарпатської, Садової, Повстанців
(повністю), Черемхової, Церковної, О. Рошкевич,
Федорченка, Тополиної, Шкільної, Підгірної.
Четверта субота місяця — із господарств вулиць: Просвіти, Привітної, Василькової, Підкови,
Новорічної, Стрілецької, Купальської, Берегової,
Лозової, Калинової, Яблуневої, Лугової, Львівської.
У зв’язку з раціональним використанням автомобіля, який вивозить сміття, просимо Вас не викидати на автомобіль усе те, що можливо компостувати чи утилізувати (харчові відходи, дерево, листя, папір та інше; пластикові пляшки — пресувати).

ОГОЛОШЕННЯ
Прохання до всіх, хто не розрахувався
по сплаті податкових, страхових платежів
та самооподаткування, провести оплату в касі сільської ради

до 15 листопада 2010 р.,

оскільки термін сплати закінчився 15 серпня.

4

Моє село — Угорники • 22 жовтня 2010 р. • № 2 (002)

нове в законодавстві

ПОРЯДОК
ПРИЙНЯТТЯ БУДИНКІВ
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009
року № 1035 «Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами
і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт»,
керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету сільської ради № 7 від 23.02.2010
року затверджено «Порядок погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт».

ПОРЯДОК
погодження прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом приватних житлових будинків
з господарськими спорудами і будівлями,
споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт.
Фізична особа, яка здійснила будівництво приватної будівлі та яка подала заяву в інспекцію Держархбудконтролю з проханням прийняти в
експлуатацію ці будинок і споруди для отримання сертифікату відповідності цих об’єктів державним будівельним нормам, стандартам та правилам, подає до виконавчого комітету сільської ради заяву на ім’я сільського голови з проханням видати довідку про погодження прийняття
приватної будівлі в експлуатацію.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які додаються до заяви:
• документ, що засвідчує право власності чи користування земельною
ділянкою, на якій розташована приватна будівля;
• паспортні дані власника чи користувача земельної ділянки, який здійснив будівництво приватної будівлі на цій ділянці;
• контрольно-виконавча зйомка території з нанесеними на ній будівлями, мережами та межами власної чи відданої в користування земельної ділянки (згідно з додатком, що засвідчує право власності чи користування);
• технічний паспорт приватної будівлі, виданий обласним бюро технічної інвентаризації;
• акт перевірки димових та вентиляційних каналів, виданий спеціалізованою ліцензійною організацією;
• довідка про сплату за вивіз сміття;
• кольорова фотофіксація приватної будівлі.
Додаткові документи та матеріали:
• у разі порушення побутових розривів споруд на сусідніх земельних
ділянках — нотаріально завірена згода сусідів.
На підставі заяви виконавчий комітет вивчає подані документи і матеріали та готує проект рішення виконкому сільської ради про видачу довідки про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію для
розгляду на черговому засіданні виконавчого комітету сільської ради чи
приймає рішення про відмову у видачі такої довідки.
У разі подання документів не в повному обсязі заява не розглядається і протягом десяти робочих днів після її реєстрації повертається забудівнику разом з доданими до неї документами та матеріалами і вмотивованим обґрунтуванням відмови.
Забудовник може звернутися повторно до виконавчого комітету сільської ради лише після подання документів у повному обсязі.
На підставі рішення виконавчого комітету сільської ради видається
довідка про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію чи
вмотивована відмова виконавчого комітету у такому погодженні.
Порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків з господарськими будівлями та спорудами, споруджених забудівниками у період з 5 серпня 1992
року до 1 січня 2008 року.

ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ
порядок надання

У зв’язку зі зростанням ціни на природний газ для населення Урядом прийняте рішення, направлене на посилення соціального захисту населення.
Зменшується обов’язкова частка платежу за спожиті житлово-комунальні послуги, що повинна сплачувати сім’я.

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТКА ПЛАТЕЖУ:

Розмір обов’язкової плати для сім’ї складає: 10 % від середньомісячного сукупного доходу сім’ї у разі, якщо у житловому приміщенні зареєстровані і проживають тільки непрацездатні громадяни (пенсіонери, діти, інваліди); у разі, якщо
серед зареєстрованих та таких, що проживають у житловому приміщенні, осіб
є діти, інваліди І або II групи, середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не
перевищує 50 % від прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць:
з 1 жовтня 2010 року — 430,50 грн.
15 % для інших категорій сімей.
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ НЕОБХІДНО ПОДАТИ
ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1. Заява (подає власник будинку);
2. Довідка з сільської ради (для отримання довідки при собі мати: паспорти
дорослих членів сім’ї, свідоцтва про народження неповнолітніх дітей, технічний
паспорт на житловий будинок, свідоцтво про право власності на будинковолодіння, державний акт на землю);
3. Довідка про доходи працюючих членів сім’ї за шість попередніх місяців.
4. Довідка з місця навчання для дітей, яким виповнилось 16 років.

Видача довідок: понеділок і четвер, 9:00 — 17:00,
обідня перерва 12:00 — 17:00.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ
РАДИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
(Витяг із Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”)

Стаття 10.
Обов’язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі
1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов’язаний:
1) підтримувати зв’язок з виборцями;
2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради
та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку,
інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його
виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів,
доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого
самоврядування на території громади або виборчого округу;
4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інфор
мувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
2. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір’я виборців, може бути в будьякий час відкликаний ними у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 11.
Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі
1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право:
1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси
територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до
відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня;
2) брати участь із правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад
та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях
органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його
виборчого округу;
3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими пунктом 1
частини першої цієї статті, та їх посадовими особами, а також керівниками
правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси
виборців, та вимагати їх вирішення;
4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою
оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування
про роботу ради в порядку, встановленому відповідною радою;
5) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених пунктом 1 частини
першої цієї статті, та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з
його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі, відповідно до
закону, брати участь у їх розгляді.
2. При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має також право:
1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;
2) на невідкладний прийом;
3) на вимогу усунення порушень законності і встановлення правового порядку.
3. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого
округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі він взаємодіє з
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами
самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян.
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МЕЖІ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ депутатів Угорницької сільської ради,
список кандидатів, зареєстрованих у депутати сільської ради
№
округу

12.01.1964 р.н., вища педагогічна освіта, вчитель школи-інтернату, вул. Федорченка, 12

Назва ор-ції,
від якої
висувається
самовисування

Гудима Романна Михайлівна

29.05.1967 р.н., повна заг. середня освіта, секретар сільської ради, вул. Черемхова, 16.2

самовисування

2

Федорченко, Тисменицька, Повстанців
(№ 2-50, 11-25)
Черемхова, Повстанців (72-82), Сеченова

Соловський Тарас Ярославович

самовисування

3

Повстанців (29-77, 84-96)

самовисування

4

Церковна, Василькова, Привітна

Галета Володимир Григорович

03.05.1976 р.н., базова вища освіта, приватний підприємець, вул. Садова, 31
17.02.1968 р.н., вища технічна освіта, провідний інженер
СЕ ВАТ «Карпатуправл. геофіз. робіт», вул. О. Рошкевич, 8
27.01.1952 р.н., освіта вища, зав. сектором мех. агропром. інституту, вул. О. Рошкевич, 15

самовисування

5

О. Рошкевич, Шкільна

Івасишин Оксана Миколаївна

31.08.1951 р.н., базова вища освіта, пенсіонер, вул. Шкільна, 26

самовисування

6

Луцький Мирослав Іванович

27.02.1978 р.н., вища юридична освіта, заступник ректора Ів.-Фр. інституту права,
економіки та будівництва, вул. Півн. Бульвар, 1а,10

самовисування

7

Гарасимик Олег Михайлович

31.08.1967 р.н., вища освіта, приватний підприємець, вул. Просвіти, 16
26.11.1964 р.н., вища економічна освіта, гол. бухгалтер РГ ВАТ «Тисмениця-риба»,
вул. Берегова, 11
29.06.1961 р.н., базова вища освіта, приватний підприємець, вул. Повстанців, 118

самовисування

8

Тополина (2-20, 26-30, 5-21, 27).
(масив Надгора) Дитяча, ЯвораСвятослава, Тополина (№ 20а, 28б, 32-48),
Н. Івасишин, Ганушевських, Козацька.
Просвіти

самовисування

9

І. Підкови

самовисування

10

Новорічна

24.02.1956 р.н., базова вища освіта, начальник дільниці ДТГО, «Львівська залізниця»,
вул. Стрілецька, 10
11.03.1989 р.н., базова вища освіта, студент ІФДТУНГ, вул. Стрілецька, 5
27.02.1946 р.н., вища технічна освіта,
директор Тисменицького КП «Капітальне будівництво», вул. Лозова, 3
07.06.1949 р.н., вища технічна освіта, приватний підприємець, вул. Львівська, 29

самовисування

11

Стрілецька (1-35, 2-38)

самовисування

12

Купальська (1-37,2-38)

самовисування

13

13.06.1970 р.н., середня освіта, приватний підприємець, вул. Берегова, 20
26.07.1969 р.н., базова вища освіта, викладач теорії музики ВДМШ №2,
вул.Стрілецька, 24
14.11.1964 р.н., вища економічна освіта, приватний підприємець, вул. Підгірна, 20

самовисування

14

Стрілецька (37-39, 40-42), Купальська (3941, 40-42), Лозова, Яблунева, Калинова.
Берегова, Лугова

самовисування

15

Повстанців (79-147,102-120)

ІФМО політичної
партії «Сильна
Україна»
самовисування

16

Ентузіастів, Підгірна,
Прикарпатська (2-16)

самовисування

17

Прикарпатська (1-23, 18-44)

самовисування
самовисування

18

Садова

самовисування

19

Львівська

самовисування

20

Повстанців (122-190, 151-171а.)

Прізвище, ім’я,
по батькові кандидата

Дані кандидата, місце роботи, місце проживання

Атаманчук Василь Володимирович

Шліхутка Микола Тарасович

Грицак Світлана Іванівна
Павлюк Василь Васильович
Зінько Богдан Несторович
Заяц Олексій Михайлович
Середюк Тихон Семенович
Думич Михайло Деонізович
Пивоварчук Віталій Іванович
Дем’янець Романія Михайлівна
Белозьорова Оксана Романівна
Пилип’юк Мирослав Федорович
Рубашевський Петро Іванович
Білобровка Володимир Степанович
Матічин Юрій Васильович
Бойчук Володимир Тарасович
Криховецький Богдан Васильович

18.09.1962 р.н., базова вища освіта, приватний підприємець, вул. Підгірна, 5
31.03.1975 р.н., вища педагогічна освіта, вчитель Угорницької ЗОШ,
вул. Прикарпатська, 13
11.02.1985 р.н., вища юридична освіта, Ів.-Франківська ОДА, юрист, вул. Садова, 23
07.05.1970 р.н., вища технічна освіта, приватний підприємець, вул. Садова, 19
25.04.1971 р.н., базова вища освіта, директор ДП «Електромонтаж-429»,
с. Підпечери, вул. Галицька, 4
03.03.1983 р.н., вища економічна освіта, керівник охоронної фірми,
с. Ямниця, вул. Коцюбинського, 16

самовисування

1

Межі виборчого округу
(входять вулиці)

Список зареєстрованих кандидатів на посаду угорницького сільського голови
Прізвище, ім’я, по батькові
кандидата

Дані кандидата, місце роботи, місце проживання

Назва орг-ції,
від якої висувається

Атаманчук Любов Зеновіївна

27.03.1966 р.н., вища економічна освіта,
діючий сільський голова Угорницької сільської ради; с. Угорники, вул. Федорченка, 12; позапартійна

самовисування

Маслій Олег Ігорович

02.11.1982 р.н., вища юридична освіта, оперуповноважений УБОЗ УМВС в області;
м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 70/21

самовисування

Голова Угорницької сільської виборчої комісії Савчин В. Т.

культура
Село показало себе з найкращої сторони. Це проявлялося від вражень усіх
учасників та присутніх, які з відкритим
серцем слухали чудову українську пісню та захоплювалися нашою творчістю,
яку представляли: хор «Прикарпаття»,
ансамбль «Незабудки» та дует у складі
М. Атаманчук та В. Бардецького. Висловлюємо подяку за запрошення, а також підтримку в участі на фестивалі сільському
голові та меценатам.
На фестивалі «Таврійська родина» нагороджено керівника хору «Прикарпаття» Ярему Павлика медаллю «За розвиток культури та підтримку національних
традицій».

Фестиваль

«Таврійська родина»

Р

озвиток села в царині культури
набуває піднесення. Приємно зазначити, що цього літа Угорницький народний аматорський хор «Прикарпаття» на запрошення начальника відділу культури і туризму Генічеської районної державної адміністрації п. Л. В. Фролової взяв участь у XIII Всеукраїнському
фестивалі національних культур «Таврій-

ська родина», який відбувся в м. Генічеськ
Херсонської області 22 – 30 серпня 2010 р.
Фестиваль проходив у рамках державного свята Дня Незалежності України,
і його учасниками стали колективи з цілої
України та ближнього зарубіжжя. Також
вони брали участь у заходах, присвячених
Дню Незалежності України, які проходили
в парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Генічеськ.
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Духовна зернина

«Щасливий народ, Господь якого — Бог»

(Пс. 144, 15)

П

еред кожними виборами, хоч про
який рівень ідеться, ми звертаємося до вірних нашої Церкви та
до всіх людей доброї волі з кількома закликами. По-перше, з проханням про молитву — за нашу державу Україну та за щасливий перебіг виборчого процесу. По-друге,
ми закликаємо вірних нашої Церкви і всіх,
хто хоче наше слово почути, щоб не легковажили правом голосування. По-третє,
ми закликаємо всіх, хто за характером своєї державної служби несе відповідальність
за проведення виборів, забезпечити чесне
та безперешкодне волевиявлення народу.
Оскільки ми знову увійшли в період
підготовки до виборів, я хочу поділитися з
вами, виборцями та кандидатами на посадові місця, своїми роздумами щодо цього.
У житті християнського народу вибори — це дуже важливий державний акт, і
він як такий, на думку нашу та всіх віруючих людей, не повинен відбуватися без відклику до Господа Бога, Володаря світу та
Творця історії. Доконче важливо, щоб ми
поручили самих себе та всю нашу державу Його Святому Провидінню. Для нас молитва має ключове значення, бо такі важливі історичні моменти (як і цілком буденні) ми не сміємо відбувати без молитви до
Бога. Спілкування з Господом Богом є надзвичайно важливим у цей час.
Поручати Богові нашу державу і наш народ у передвиборний час — не значить вимагати від нашого Творця, щоб Він сповнював те, що ми, люди, вважаємо для себе корисним; щоб Він прийняв наші розв’язки,
наші програми чи улюблених нами кандидатів. Молитва у передвиборний (як і в
будь-який інший) час означає, що ми поручаємо себе і все наше життя в руки Премудрого і Предоброго Небесного Отця, бо
все, що стається (а це значить, що воно походить з Його предобрих Батьківських рук),
є вочевидь нам на користь, навіть якщо не є
нам до вподоби. Молитва — це не ще один
засіб у виборчому процесі. Це акт довір’я
до Небесного Отця, який усе робить для добра своїх дітей і у Своїй всемогутності вміє
обернути нам на користь навіть те, що тимчасово може виглядати для нас невдалим.
Вибори — це один із суттєвих елементів
народовладдя, тобто демократії. Це такий
державний устрій, при якому владу в державі здійснює народ — безпосередньо чи
шляхом делегування частини влади вибраним представникам. Тому в основі народовладдя лежить свідомий, добре обґрунтований і відповідальний вибір вільних громадян. Кожне слово тут має свою вартість і
сутнісне значення. Терміном «демократія»
легко зловживають — пригадуєте, як пропагандисти Радянського Союзу переконували
весь світ, що ця держава найбільш демократична? І сьогодні ми не завжди правильно
вживаємо цей термін. Багато держав різної
політичної моделі, не виключаючи й України, подають себе як демократичні. А що,
властиво, є демократією?
Європейська демократія народилась у
стародавній Греції та означає, що вибір з

боку народу є вирішальним чинником в
урядуванні. Існують різні форми правління:
монархічна, республіканська, олігархічна й
навіть диктаторська. Всі вони діяли впродовж історії, і прихильники кожної з них
можуть наводити більш чи менш позитивні аспекти того ладу, який обстоюють. Декому навіть здається, що позитивною формою є диктатура, бо обіцяє легку й коротку дорогу до розв’язання життєвих проблем і цим приманює невторопних людей,
що обертається дуже поганими наслідками
для всіх. Демократія, побудована на праві
вибору з боку вільних і мудрих громадян, є
чи не найважчою формою урядування, але,
якщо її здійснювати сумлінно, вона є водночас найбільш тривалою і справедливою.
Існують дві небезпеки для справжньої
демократії: перша з них — це непошанування волі народу, а друга — непошанування
народом самого себе. Сьогодні в Україні існують обидві небезпеки: виборчим правом
народу легковажить як влада, так і сам народ, і в цьому проявляється справжня криза демократії.
У цей передвиборний час виборці повинні докласти всіх зусиль, щоб їхнє голосування було свідомим, добре обґрунтованим і відповідальним, бо це буде запорукою
справжньої, повноцінної демократії. Тому
кожний громадянин повинен добре пізнати кандидатів, яким делегуватиме частину
своєї влади, усвідомити справжні потреби
своєї місцевості, а також розуміти та враховувати інтереси всієї держави. Кожен повинен запитати себе, що він у міру своїх сил
може зробити для загального блага.
Багато хто в народі невдоволений узагалі процесом виборів, у яких вони не бачать сенсу. Так, недавно мені довелося почути з вуст одного громадянина: «Мені все
одно — я не буду голосувати». Боляче усвідомлювати, наскільки безвідповідальним є
таке ставлення до виборів. Бо відчуття, що
від мого вибору нічого не залежить, є наслідком не якоїсь хибності виборів узагалі,
а суто людських гріховних маніпуляцій. Але
ж зловмисники маніпулюють людськими
голосами саме тому, що бачать у них силу!
Тому ситуацію можна виправити не бойкотом виборів, а правильним і відповідальним
голосуванням за належного кандидата. За
те, щоб здобути виборче право, наші батьки та діди, які були свідомими громадянами, навіть жертвували своїм життям. Злегковажити цим правом сьогодні означає виявити крайню непошану до їхньої жертви,
а ще — знехтувати можливістю забезпечити своїм нащадкам гідне життя.
І справді, голосуванням людина виражає свою життєву позицію, свої прагнення, свої переконання, своє бачення майбутнього країни, в якій живе сама і в якій
живуть чи житимуть її діти. Можна без перебільшення сказати, що через усвідомлений, зрілий, вільний і демократичний вибір разом із постійною та дієвою участю
у громадсько-політичному житті людина
співтворить майбутнє своєї держави. Тому,
ставлячись байдуже до цього права або ж
топчучи його своїм потуранням беззаконню і корупційним діям, ми самі закладаємо
міну під наше і наших нащадків майбуття.
Тому наш вибір мусить бути конкретним і відповідальним. Це вимагає від нас,
громадян, немалого зусилля, бо треба здобутися на справжню громадянську свідомість, подолати свою байдужість чи своє лінивство, не піддатися спокусі продати свій
голос за гроші, продовольчі дарунки або
за вигідну посаду, забуваючи давню остережну приказку: «Бійся данайців, що дари
приносять!».
Які небезпеки чигають на нас у суспіль
но-політичному житті? Це передусім жадоба грошей. Ні для кого не є таємницею, яку
руйнівну роль цей порок відіграє у діяннях
державної влади. Люди, обізнані з політич-

ними реаліями, твердять, що жадоба грошей
на місцевому рівні є навіть захланнішою,
ніж на вищих площинах. Це значить, що
віруючий кандидат на політичну кар’єру,
який хотів би опанувати цю пристрасть,
мав би бути майже «героєм». Проте хай
не сумніваються ті, хто відважується вступити в політичне життя, що таким справді
можна бути. Нехай вони пам’ятають, що,
власне, завдяки таким людям по містах і селах нашої держави може настати справжнє
громадське благо.
Великий руйнівний вплив на ефективність і привабливість виборів має й обман
виборців. Часом створюється враження, що
головна думка сучасного українського законодавця спрямована лише на те, щоби ще
раз перекроїти виборчий закон і цим забезпечити своїй політичній силі максимальні
виграшні шанси. В хід ідуть спроби усунути небезпечних суперників із поля змагання
й уникнути чесної боротьби, оскільки вона
може дати «непрогнозовані» результати. Часом в останню мить міняються правила виборчого процесу, що ставить небажаних суперників у невигідне становище. Все це є не
що інше, як обман виборця. Обманом слід
вважати також нереалістичні виборчі партійні програми, які мають гарні «вивіски»,
але здійснити які практично неможливо.
Якщо Церква та релігійні організації завжди остерігають виборців, щоб не зневажали своє виборче право і не продавали свої
голоси, то наскільки більшим лихом є купівля голосів! Бо це не лише прямий злочин перед законом, а й спокушання людей
до гріха. Рівно ж злочинною є фальсифікація результатів голосування, яка здійснюється через лукаві маніпуляції зі складом
виборчих комісій, різні «технології» накручування голосів за якусь одну партію
чи кандидата, нечесний підрахунок бюлетенів тощо. Така фальсифікація спотворює
не лише результати, а й сам зміст голосування. І навіть якщо комусь вона й принесе тимчасову «перемогу», — на цьому позірному «успіху», правдоподібно, не буде
спочивати Боже благословення, а відтак
плоди його будуть скороминущі.
У час виборів (особливо вже після голосування) у різних повідомленнях чи статтях ми часто знаходимо слова «боротьба»,
«перемога», «невдача». На перший погляд, йдеться про спортивні змагання. Після уважнішого прочитання годі уникнути
враження, що це зведення із фронту бойових дій: хтось переміг і здобув впливову чи
прибуткову посаду; комусь це не вдалося, і
кажуть, що він зазнав невдачі. Уся термінологія має присмак завзятого протистояння
і суперництва. Однак якщо боротьба дійсно велася за посади та прибуткові позиції, то слід зробити висновок, що насправді невдачі зазнав увесь народ, бо кандидати змагалися не за його благо, а за особисті корисливі інтереси. Все це свідчить про
дуже низький рівень духовної та політичної культури. Чи так повинно бути? Напевно ні! І тут особливо промовистими і вартісними для нас є ті випадки, коли кандидати, маючи Бога в серці, стараються обійняти політичні посади й позиції, щоби послужити народові, а не — щоб «послуговуватися» народом задля власної вигоди.
У місцевих виборах 31 жовтня серед багатьох кандидатів на посади чи на депутатські крісла, напевно, немало буде людей віруючих, зокрема і греко-католиків. До цієї
групи кандидатів я і хотів би звернутися на
завершення своїх роздумів.
Кожний кандидат старається згуртувати довкола себе якнайбільше число виборців. Це цілком природно, бо в цьому й полягає мета всієї виборчої кампанії. Кандидати шукають собі виборців серед церковних
людей, оскільки свідомі того, що з-посеред
усіх суспільних установ саме Церква кори
стується найбільшою довірою. Вони також

часто звертаються до священиків, представляючи себе віруючими людьми, навіть якщо
їх ніхто не бачив у церкві на богослужіннях. Знаючи, якою авторитетною для людей є позиція священика, кандидати просять його замовити за них добре слово перед парафіянами, а ще краще — із проповідальниці закликати їх молитися за того
чи іншого кандидата як за надійну людину. Високо цінуються фотографії з групою
мирян, ще більше — зі священиком, і найбільше — з якимось єпископом. Духовенство — єпископів чи священиків — запрошують на свої виборчі віча чи на партійні
з’їзди з проханням поблагословити і виголосити якесь привітання.
Що можна сказати про такі заходи? На
жаль, усе це межує з використанням Церкви у своїх політичних цілях. Можна допустити, щоб підтримку в такій формі мав кандидат, який є справді віруючим, послідовно
активним членом у церковній громаді, але
і це не завжди є доречним.
Кандидати, які мають якесь поняття про
цінність молитви, цілком природно, самі
моляться і прохають інших про молитву.
Якщо це прохання щире і походить із правдивого внутрішнього переконання, воно заслуговує на похвалу. Цілком інакше треба
розцінювати поведінку тих, хто звертається з проханням про молитву до духовенства
чи чернецтва, виходячи з кон’юнктурної
користі чи із суто земного уявлення, що ці
люди мають якийсь особливий, майже магічний зв’язок із небом. І зовсім уже карикатурними у ставленні до Бога є твердження про якісь особливі об’явлення чи, так
сказати, Божий палець на користь якогось
кандидата. Це вже межує з заграванням із
виборцями та з маніпуляцією уявою побожних, хоч і мало свідомих людей.
Посилання на релігійні цінності ті чи
інші кандидати мали б доводити відповідною поведінкою, бо саме в ній проявляється моральний характер кандидата. Не треба боятися говорити про релігійні вартості, не треба соромитися бути релігійною
людиною, бо щира релігійність має дуже
велику цінність, зокрема і в політичному
житті. Знаємо з історії минулого століття,
що після моральної руїни, яку спричинила
Друга світова війна, Західна Європа економічно, політично, а головне — духовно відродилася завдяки таким глибоко віруючим
державним мужам, як Конрад Аденауер,
Роберт Шуман й Альчідо де Ґаспері. Сього
дні Україна, яка ще перебуває у процесі відродження після безбожницького лихоліття,
потребує людей саме такого формату.
Ми пишаємося тим, що українська культура закорінена в християнстві. Є у нас великий християнський потенціал, і в цьому
полягає наша надія на повноцінне відродження. Вище ми перелічили чимало небезпек, які чигають на нас у суспільнополітичному житті. Вони діють як на місцевому, так і на загальнонаціональному рівнях, — і кожен, хто входить у владу, має розуміти, що, з одного боку, отримує великий
шанс відповідально і творчо дбати про добро загалу, але, з іншого, — входить у «зону
ризику». Все ж не слід дивитися на покликання політика винятково в категоріях якоїсь неподоланної приреченості: чимало залежить від самої людини та від її сумління. Опанувати гріховні пристрасті та спокуси може кожен, а як християнин — кожен
і повинен це зробити.
Отож вибори та голосування повинні
стати для всіх періодом святкового піднесення, коли народні обранці складають свої
обітниці служити народові вірою й правдою, а самі люди обдаровують своїх обранців шаною та довірою. Тоді й буде над цим
краєм Боже благословення.
+ ЛЮБОМИР (ГУЗАР)
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Перше причастя в нашій парафії
28

серпня, на свято Успіння Пресвятої Богородиці, 18 юних парафіян церкви св. Юрія Переможця с. Угорники урочисто приступили до Святої Тайни Першої Сповіді та прийняли першу в житті Пресвяту Євхаристію. До цієї знаменної події діти готувалися протягом
усього шкільного року та на канікулах, упродовж місяця липня.
Пропонуємо переглянути світлини з парафіяльного свята.
Ієрей Юрій Трухан, сотрудник парафії с. Угорники

«Величаємо Тя, Пресвята Діво, Мати Христа Бога нашого,
і славимо всеславний Покров Твій»

ДУХ БОГОСЛУЖЕННЯ
ПРАЗНИКА

П

оміж Богородичними празниками нашого церковного року
на особливу увагу заслуговує
празник Покрову Пресвятої Богородиці.
Культ Божої Матері як Покровительки
нашого народу тягнеться золотою ниткою від княжих часів аж до сьогодні. Секрет того постійного, улюбленого й ревного культу Богоматері як Покровительки лежить, мабуть, в тому, що тут ідеться не про земне і людське, але небесне й
могутнє заступництво. А такого заступництва й опіки хоче кожна людина, родина й народ. Від самого початку існування нашої держави
ми постійно мали великих і сильних ворогів. Тож нічого дивного, що наш народ шукав такої допомоги й
опіки, проти якої не
може встояти жодна
людська сила, а тією
поміччю був якраз покров Пречистої Діви
Марії. Тому празник
Покрову завжди був
і є для нашого народу днем великого вияву любови і вдячности до Пресвятої Богородиці та днем радісної прослави і звеличення Її покрова й заступництва. Празник
Покрову Пресвятої
Богородиці.
Богослуження цього празника віддзеркалюють глибоку і
давню віру Східної
Церкви й нашого народу в заступництво й опіку Пресвятої
Богоматері. На стихирах малої вечірні
Церква закликає всіх вірних святкувати
празник Покрову: «Прийдіть, всі любителі празника, і прославмо чесний покров
Божої Матері. Вона бо до Сина благально руки простерла, а Її святим покровом
увесь світ покритий. Тому устами й сер-

цем, піснями і співами духовними, з усіма, що прибігають, празнуймо світло».
У стихирах вечірні й утрені, у тропарі й каноні свята Церква виливає і оспівує свою дитинну любов, беззастережну довіру в Її могутню опіку і швидку
допомогу, Її значення в нашому спасенні та превелике материнське милосердя.
«Богородице чиста, — співаємо в першій стихирі великої вечірні, — Ти велике заступництво для печальних. Ти скора помічниця, спасення й укріплення світу. Ти глибина милости, джерело Божої
мудрости, для світу покров. Величаймо,
вірні, і славімо невимовно Її світлий омофор. Благодатна, радуйся, з Тобою Господь, що подає світові велику милість». У
сідалні на третій пісні канона сказано:
«Ревна й непобідна
Заступнице, уповання певне й бездоганне, стіно, покрове і
пристановище прибігаючих до Тебе, Приснодіво чиста, моли з
ангелами Твого Сина
й Бога дати світові
мир і спасення і велику милість».
Тропар дев’ятої
пісні канона славить Її привілей зціляти недуги душі й
тіла та вибавляти від
усіх бід: «Ти приняла
від Бога дар, щоб, як
Божа Мати, зціляти
недуги всіх християн,
і від бід вибавляти, і гріхи прощати, і з
неволі та від усякої нужди спасати. Тож
і нами не погорди, Госпоже, бо Ти знаєш, чого потребуємо: здоровля для тіла
і спасення для душі».
Отець Катрій Юліян, ЧСВВ
«Пізнай свій обряд» (Свічадо, 2004)

8 серпня копія чудотворної ікони Гошівської Богородиці була перенесена з
парафії с. Угорників на парафію оо. Василіян, до церкви Христа Царя (Майзлі)
в Івано-Франківську. Це остання парафія
Івано-Франківського деканату, яка приймає в себе чудотворну ікону. В подальшому для молитовного почитання ікона
буде перенесена до Тисменицького деканату Івано-Франківської єпархії УГКЦ.
В час перебування святині на 23-х парафіях Івано-Франківського деканату були

здійснені записи свідчень та опис молитовних практик у книзі відвідувань, яка
передається від парафії до парафії. Всі вірні церков, де перебувала ікона, урочисто
приймали її, а тими днями в храмах Божих
проходили своєрідні місійні науки: сповіді,
Літургії, молебні, акафісти, вервиці, Богородичні пісні, проповіді та науки.
У такий спосіб відбувається прославлення Гошівської Богоматері, яка допомагає кожному, хто звертається до Неї
з проханнями та потребами.

Оголошення
З вересня при нашій парафії почав діяти другий, молодіжний хор, керівником
якого є п. Мар’яна Калитка. Хор співає на другій недільній Літургії для молоді
в нашому парафіяльному храмі. Запрошуємо всіх охочих до нашого хору і будемо раді Вас бачити як активних учасників. Записатися можна в часі репетицій,
які відбуваються кожного понеділка та четверга в Народному домі с. Угорники о 19:00.

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
У ЦЕРКВІ СВЯТОГО ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ С. УГОРНИКИ
Кожного дня
Свята Божественна Літургія о 8:00
(понеділок — за здоров’я,
субота — заупокійна).
Щопонеділка
о 8:00 в Угорницькій ЗОШ І – ІІІ ступенів,
у каплиці св. Миколая:
Сповідь, Свята Літургія,
катехизаційна наука.

відкривАЄМО нову РУБРИКУ:

Неділя: 9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.
13:00 — Свята Божественна Літургія.
В усі свята та неділі: 9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.
о. мит. Роман Голейко —
парох с. Угорники: (0342) 55-42-47.
о. Юрій Трухан —
сотрудник: (050) 373-66-01.

«ЗАПИТУЄМО СВЯЩЕНИКА»

(Ваші запитання можна надсилати на адресу сільської ради, а
також на електронну скриньку редакції ygornukupress@ukr.net).
Чекаємо на Ваші запитання, на які Ви зможете отримати
розгорнуті відповіді.

† Співчуття
Парох с. Угорники митрат. прот. Роман Голейко, сотрудник ієрей Юрій Трухан
і вся парафіяльна громада висловлюють свої співчуття та запевнення молитов родині та близьким новопреставленого ієрея Богдана Крайника — сотрудника парафії
Святих Верховних Апостолів Петра і Павла Івано-Франківського протопресвітеріату, жителя с. Угорників, який несподівано відійшов у вічність 2 жовтня 2010 р. Б.
Нехай Всемилостивий Господь оселить душу раба Свого Богдана в місці світлому, в місці квітучому, де всі святі і праведні спочивають. Вічна йому пам’ять!
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Наша школа

Свято першого дзвоника у світлинах

У

сміхнені радісні обличчя вчителів укотре зустріли на подвір’ї Угорницької середньої школи своїх щасливих учнів сонячного ранку 1 вересня. Знову для них
пролунав мелодійний перший дзвінок. У цей день відкрила рідна школа перед
кожним учнем двері до таємничої, незвіданої й цікавої Країни Знань. П’ятнадцятьох
маленьких школяриків на урочисту лінійку вивела перша вчителька Ольга Богданівна Карась. Тож нехай їхня стежина, якою будуть іти упродовж шкільних років, проростає колоссям знань! Хай разом з учителями і батьками відкривають вони для себе
нові дороги, які приведуть їх до щастя і здійснення мрій.

Вітаємо нового директора Угорницької ЗОШ
п. Марію Василівну Петрунів!

З новими вікнами
у майбутнє

Щ

одня гостинно відчиняє свої
двері для дітей наша Угорницька школа. Вона вже стала частинкою життя учнів, учителів і громади села. Тому дуже хочеться, щоб панували тут затишок, взаєморозуміння і
підтримка.
З великою турботою щороку готують
класні кімнати для учнів батьки і педагоги. А от актова зала вже давно потребувала реконструкції. З великою радістю
сприйняли учнівський і вчительський
колективи новину про те, що з’явилася

Педагогічний колектив
Угорницької ЗОШ
висловлює щиру подяку
п. Романові Онуфріїву
за його подарунок
учителям (нові крісла
в учительську) та
п. Миколі Кубішину за
спортивний інвентар для
групи продовженого дня.

можливість замінити вікна в актовій залі
школи.
Спонсором цього нововведення став
директор віконного заводу «Екстім»
п. Олег Лєпєнін, який балотується депутатом до міської ради. Зараз у школі вже замінено три великі вікна, які створили комфорт і затишок у залі. Весь колектив (учні,
вчителі, батьки) висловлює щиру подяку
п. Олегу Лєпєніну за такий подарунок для
нашої школи. Адже допомога дітям — це
завжди проекція добра у майбутнє.
Колектив Угорницької школи

з роси і з води!

Вітаємо

депутатів сільської ради
та членів виконкому,
які святкували дні народження:
Лахнюк Марію Григорівну
(17 вересня)

Онуфріїва Романа Михайловича
(20 вересня)
Максиміва Богдана Івановича
(23 вересня)
Когутяка Івана Миколайовича
(14 жовтня)
Третяка Романа Васильовича
(26 жовтня)

Хай ладиться скрізь:
на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Сільський голова Любов Атаманчук

Союз Українок с. Угорники здоровить
п. Марію Баб’як з піввіковим ювілеєм,
який відсвяткувала 12 вересня.
Ген від Дністра аж до Карпат
Летить ця звістка над землею,
Що Вам цьогоріч — 50-ть!
Здоровим щиро з Ювілеєм!
Нехай Матір Божа і Ангел-Хоронитель

тримають Вас в опіці і вимолюють Вам
у Всевишнього усіх ласк для Вас і Вашої
родини на многії літа!

З наступаючим 75-річчям від дня народження союзянки села щиро вітають свою
посестру п. Варвару Осудар. Міцного
здоров’я, рясних Божих ласк, заступництва
та опіки Матері Божої зичимо Вам на многії і благії літа!
Здоров’я, щастя зичим не на рік —
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

6 жовтня відсвяткувала свій 85-й день народження жителька села, велика патріотка, бага-

торічний політв’язень, громадська діячка, засновниця відновленого осередку Союзу Українок села, його почесна співголова п. Марія
Яковишин. Із цієї нагоди члени осередку Союзу Українок щиро здоровлять п. Марію, зичать міцного здоров’я, сили і наснаги для подальшої співпраці. Злагоди у родині, любові
від дітей та онуків, пошани від людей і всіх
Божих ласк на довгий і щасливий вік!
О скільки років відшуміло,
А це ж нажата вже копа!
Тож ми бажаємо Вам щиро
Дожати сотого снопа!
Нехай Вам усміхається весь світ
Над берегами доброї надії,
А доля посилає довгий вік,
І затишок родинний завжди гріє!

Голова Союзу Українок
Люба Юрків.

Кожен бажаючий може скористатися даною рубрикою. Заносьте привітання для своїх рідних та близьких у сільську раду
або надсилайте на поштову адресу сільської ради чи на електронну адресу редакції: ygornukupress@ukr.net
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