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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. № 6231.

З новими сподіваннями у новий рік

Д

обігли останні хвилини 2013-го
року. Ми збираємося з нашими
родинами та друзями за святковим столом. Згадуємо шлях, пройдений нами за рік, говоримо про успіхи, надії і задуми.
Дійти до кожного мешканця нашого села, подбати про його добробут, гідне виховання, достойну охорону здоров’я, про захист його
прав — це святий обов’язок влади.
Ми — сучасний європейський
народ із багатою історією, традиціями, багаторічною спадщиною. Життя ставить перед нами чимало
складних завдань, але ми стараємось долати труднощі і впевнено
іти до реалізації поставлених завдань для добра кожного із Вас.
Дивлячись у майбутнє, я закликаю нашу Угорницьку громаду, кожну родину, кожного мешканця до єднання, бо тільки разом ми зможемо
долати труднощі і продовжувати
розвиток нашого села і його інфраструктури, яка стоїть на сторожі добра для кожного мешканця.
Об’єднуючи наші зусилля — ми
принесемо в наші оселі мир і спокій,
любов і достаток. Як приклад, чимало
зроблено у 2013 році: затверджено
новий генплан с. Угорники, побудовано нову дорогу, продовження будівни-

М

цтва дитячого садочку, опіка виховними закладами (садочок і школа), великий соціальний проект — відкриття
відділення сімейної медицини, розвиток культурно-мистецького напрямку — відкриття літньої сцени, та багато інших щоденних справ, які ви бачите у нашому селі. І це далеко не всі
досягнення, але це Ваша підтримка
і розуміння у щоденній праці сільської
ради та виконкому. Чимало нових
проектів плануються для нашого села,
які будемо старатися реалізувати для
Вашого ж добра, дорогі мешканці, бо
це — наш святий обов’язок!
Сьогодні хочу не оминути і привітати наших підприємців, а також
членів виконкому, які своєю працею
і небайдужістю спричинилися для
розвитку нашого села.
Бажаю у Новому 2014 році кожній Угорницькій родині Божого благословення і здоров’я. Любові і радості!
Веселого Різдва! Щедрих колядок! Смачної куті! Здійснення мрій
і бажань.
Нехай 2014 рік стане щасливим
для кожного мешканця нашого села
Угорники. Нехай в усіх оселях буде
тепло і затишно.
З найщирішими вітаннями
сільський голова Любов Атаманчук.

ДОРОГІ ОДНОСЕЛЬЦІ!

и разом пережили непростий,
але щасливий у наших зусиллях 2013 рік.
І нам вдалося найголовніше —
перебороти безнадію. Своєю щоденною роботою ми показали, що можемо і будемо добрими господарями
на своїй рідній богом даній землі.
Тільки ретельна праці, віра у Бога
і наполегливість в національній гордості і силі дадуть свої плоди. В цьому році ми бачили багато несправедливості і бруду, але ми показали людям, що ми можемо працювати для
них, бо це наше перше завдання.
Тепер нас чекає наступний 2014
рік — рік нових змін, становлення до
Європейського розвитку, але чимало
труднощів потрібно буде подолати.
Це буде період, коли ми збудуємо
міцний фундамент усіх тих змін і пе-

ретворень, які ми разом задумали,
яких ми чекали і яких добиваємося,
йдучи до нашої спільної перемоги.
Бо наші чесні і працьовиті люди заслужили гідного життя. Бо наші діти
варті мати щасливе дитинство і радісне майбутнє. Бо наші батьки,
старші друзі, які будували Незалежність, створювали багатства нашої
країни, мають право на те, щоб осінь
і зиму свого життя провести в атмо
сфері тепла, поваги, достатку.
Сьогодні з’єднуюсь з кожним
у Новорічно-Різдвяному вітанні, бажаю усім Вам Божої ласки новонародженого спасителя Ісуса Христа,
здоров’я, родинного затишку, добробуту і міцної віри у добрий напрямок
розвитку нашого села, а також всієї
Батьківщини нашої — України.
З повагою Роман Онуфріїв.

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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УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання Двадцята сесія

РІШЕННЯ від 11 жовтня 2013 року

Про Правила благоустрою села Угорники

З

метою удосконалення та приведення у відповідність до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою села, спрямованих
на створення умов, сприятливих для
життєдіяльності людини, на підста-

ві пункту 44 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6 частини 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити Правила благо
устрою села Угорники (додаються).

2.Рішення та Правила благоустрою села Угорники опублікувати
в місцевому часописі «Моє село —
Угорники».
3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради Гудиму Р. М.
Сільський голова Любов Атаманчук

Додаток до рішення 20-ої сесії від 11 жовтня 2013 року

Правила благоустрою села Угорники
І. Загальні положення
Правила благоустрою села Угорники Івано-Франківської міської ради
Івано-Франківської області (надалі — Правила) визначають правові,
економічні, екологічні, соціальні та
організаційні засади благоустрою
села і спрямовані на створення умов
сприятливих для життєдіяльності
людини, забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення, збереження і охорону навколишнього природного середовища.
Учасниками правовідносин з питань благоустрою села, згідно з цими
Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та
організацій, незалежно від форм
власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.
Управління у сфері благоустрою
села здійснює виконавчий комітет
Угорницької сільської ради.
Рішення сесії Угорницької сільської ради щодо благоустрою села є
обов’язковим для виконання розміщеними на території села підприємствами, установами, організаціями
та громадянами.
Благоустрій здійснюється в обо
в’язковому порядку на всій території
населеного пункту.
ІІ. Забезпечення державних,
громадських та приватних
інтересів у сфері
благоустрою населеного
пункту.
Кожен громадянин села має право на вільний доступ до Правил, на
участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на
участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території села.
Обговорення проекту Правил
громадськістю здійснюється шляхом
публічних обговорень та оприлюднення їх через наочну агітацію.
Внесення змін до Правил здійс
нюється сесією Угорницької сіль-

ської ради у встановленому законодавством порядку.
При внесенні змін до Правил
зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду
пропозицій та зауважень до них.
ІІІ. Повноваження органів
самоорганізації населення
у сфері благоустрою
населеного пункту
Органи самоорганізації населення (виконавчий комітет сільської
ради) має право:
— вносити в установленому порядку на розгляд сільської ради
пропозиції з питань благоустрою
села;
— організовувати участь населення у виконанні робіт з благо
устрою села;
— здійснювати
громадський
контроль за дотриманням Правил
благоустрою населеного пункту;
— інформувати населення про
здійснення заходів з благоустрою
села;
— вирішувати інші питання у цій
сфері відповідно до вимог чинного
законодавства.
ІV. Порядок здійснення
благоустрою та утримання
території об’єктів
благоустрою.
До організації благоустрою та
утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства,
установи, організації усіх форм
власності, громадські організації та
мешканці населеного пункту.
Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують
благоустрій та утримання в належному санітарному стані земельних
ділянок, наданих їм на праві власності, оренди чи праві користування
відповідно до закону.
4.1. До об’єктів благоустрою
села належать:
1.Території загального користування:

1.1.стадіон, спортивні та дитячі
майданчики, сквер ім. С. Ленкавського, символічно насипана могила
«Борцям за волю України»;
1.2.вулиці, провулки, проїзди, пішохідні доріжки;
1.3.сільске кладовище;
1.4.інші території загального користування.
2.Прибудинкові території багатоповерхових будинків та території до
господарств індивідуальних житлових будинків:
3.прилеглі території до господарств;
4.прилеглі території до будівель
та споруд;
5.закріплені території за підприємствами, установами та організаціям, торговими та побутовими закладами.
4.2. Елементами благоустрою є:
1.покриття вулиць, доріг, проїздів, пішохідних доріжок відповідно
до діючих норм і стандартів;
2.зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в сквері ім. С. Ленкавського, та інших об’єктах благо
устрою загального користування,
санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;
3.будівлі та споруди системи
збирання, накопичення та вивезення відходів;
4.обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;
5.малі архітектурні форми;
6.інші елементи благоустрою,
визначені відповідними норматив
но-правовими актами.
4.3. Обов’язки учасників правовідносин в сфері благоустрою
Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від їх відомчої належності і форм власності,
підприємці, громадяни, які мають
житлові будинки, будівлі та споруди
іншого призначення у особистій
власності або користуванні, зобов'я
зані забезпечувати:
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4.3.1.Постійне утримання територій та об’єктів у належному технічному стані і зовнішньому вигляді,
своєчасний ремонт об’єктів, фарбування фасадів, будівель і малих архітектурних споруд, благоустрій та
озеленення прилеглих територій,
косіння газонів, встановлення урн,
оновлення табличок із назвами вулиць та номерних знаків на будинках, назв підприємств, установ, організацій, тощо. В разі відсутності
технічних чи інших можливостей
проводити дані роботи, керівники
підприємств, організацій, установ
повинні укласти угоду на проведення цих робіт зі спеціалізованим підприємством.
Межі прибирання, благоустрою
та озеленення прилеглої території
встановлюються від меж закріплених територій до дороги.
Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії частини вулиці
вздовж підприємств, установ, організацій на відстані 20 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою.
При відсутності з будь-якого боку
об’єктів і споруд іншої організації,
межа прилеглої території визначається на відстані 50 м від огорожі
підприємства, організації, установи.
Утримання прилеглих територій
в належному санітарному стані, щоденне основне прибирання.
4.3.2. Встановлення урн:
— торговим закладам — біля
входу і виходу з приміщення;
— підприємствами, організаціями, установами, іншими суб’єктами
господарювання — напроти своїх
будівель, біля входу і виходу з приміщень.
Урни повинні постійно утримуватись в належному технічному стані
і звільнятись від сміття по мірі їх накопичення.
4.3.3.Власникам
підприємств,
установ та організацій, торгових закладів зобов’язані укладти договора
зі спеціалізованими підприємствами
міста на вивіз сміття, опалого листя
та відходів.
Договори на вивіз сміття, опалого листя та відходів на наступний рік
укладаються юридичними та фізичними особами із спеціалізованими
підприємствами не пізніше, ніж за
два місяці до кінця поточного року.
4.3.4.Проводити
систематичне
і своєчасне знищення бур’янів та
об’єктів рослинного карантину, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях. Газони необхідно скошувати при досягненні висоти
травостою 8 — 10 см. Висота травостою, що залишається, повинна
бути 4 — 5 см.
Якщо суб’єкти господарювання
не мають можливості самостійно
виконувати роботи з косіння газонів,
то вони зобов’язані укласти договір
зі спеціалізованим підприємством
на відповідні роботи.
4.3.5. Своєчасне очищення дахів,
водостічних труб, карнизів від льоду

із забезпеченням заходів безпеки,
виставленням огорож тротуарів і негайним подальшим прибиранням
скинутого з дахів снігу і льоду.
4.3.6.Керівники
підприємств,
установ та організацій, та приватних
домовласників, які утримують прилеглі території зобов’язані очищувати проходи від снігу шириною не
менше 1,5 метра силами підприємств, установ, організацій та приватних домовласників.
Керівники усіх підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити заготівлю піску.
4.3.7.Перевезення всіх видів
вантажів з дотриманням санітарних
норм і забезпеченням чистоти під
час транспортування.
4.3.8.Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть
відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії
чи бездіяльність, що призвели до
завдання
шкоди
майну
або
здоров’ю громадян, на власних та
підпорядкованих територіях, відповідно до чинного законодавства.
У разі виконання самовільних
робіт та не забезпечення відповідного благоустрою відповідальність
несе власник об’єкта благоустрою
(балансоутримувач території) та виконавець робіт.
Складання сміття та промислових відходів, вивезення їх у не визначені для цього місця, а також
спалювання на території села забороняється.
4.4.Благоустрій та утримання
територій.
4.4.1.Утримання та благоустрій
територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок
громадян, прибудинкових територій
багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до
них будівель та споруд проводиться
власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємства, установи чи організації.
4.4.2.Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або
користувачем цієї ділянки.
4.4.3.Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як
безхазяйні, проводиться виконавчим комітетом Угорницької сільської
ради.
4.4.4.Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного
ремонту об’єктів благоустрою (спортивних майданчиків, сквера, вулиць,
доріг, провулків, проїздів, пішохідної
доріжки, кладовища, вуличного
освітлення, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності територіальної
громади села Угорники, виконуються спеціалізованими організаціями
та підприємствами, які визначаються виконавчим комітетом сільської

ради, а також комунальними працівниками сільської ради.
4.4.5.Роботи з нового будівництва,
розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів
благоустрою виконуються лише за
умови отримання дозволу у міському
управлінні архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим
комітетом сільської ради.
V. Прибирання території села.
5.1.Прибиральні роботи проводяться у відповідності до цих правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузевих відомств.
5.2.Межі прибирання територій
між підприємствами, установами,
організаціями та присадибними ділянками громадян визначені п.
4.3.1. цих Правил.
5.3.Прибирання дитячих, спортивних майданчиків, сквера, громадських зупинок, подвір’я, доріг,
сільського кладовища здійснюється
комунальними працівниками виконавчого комітету сільської ради.
5.4.Вивіз побутового сміття з домогосподарств здійснюється відповідно до затвердженої схеми санітарної очистки села Угорники.
5.5.Проводити чищення дерев,
обрізувати крони дерев, які виходять за межі господарств.
5.6.Прибирання території у зимовий період:
— прибирання терторій у зимовий період здійснювати відповідно
до Правил благоустрою п. 4.3.5,
4.3.6;
— сніг, що прибирається у по
двір’ях, на окремих провулках не
допускається вивозити (викидати)
на проїжджі частини вулиць.
VІ. Забезпечення
санітарного стану
6.1.Відповідальність за утримання в належному санітарному стані
та благоустрій вулиць, скверу, сільського кладовища та інших об’єктів
на території покладається:
6.1.1.Прибудинкових територій
будинків та споруд, що належать
громадянам на правах приватної
власності або знаходяться у користуванні — відповідно на власників
будинків і користувачів.
6.1.2.Прилеглих територій до автозаправних станцій (по периметру
50 метрів) на власників відповідних
автозаправних станцій.
6.1.3.Територій, що прилягають
до підприємств, установ, торгових
точок (магазинів), закладів громадського харчування, побутового обслуговування, закріплених в установленому порядку за ними територій — на керівників підприємств усіх
форм власності.
Зазначені підприємства, крім
прибирання території, зобов’язані
забезпечити встановлення урн біля
своїх підприємств, чистоту вікон та
вітрин.
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6.5.Територій громадських зупинок дитячих та спортивних майданчиків, стадіону, сільського кладовища — на комунальних та тех.працівників виконавчого комітету сільської
ради.
6.6.Вести систематичну роз’яс
нювальну і виховну роботу серед
населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного його виконання.
6.2.Права і обов’язки у сфері
благоустрою населеного пункту:
6.2.1.Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають
право:
— користуватись об’єктами благоустрою села;
— брати участь в обговоренні
правил та проектів благоустрою населеного пункту;
— вносити на розгляд виконавчого комітету та сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;
— отримувати в установленому
законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження
правил благоустрою території села
та внесення змін, а також роз’яс
нення їх змісту;
— брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані
садиб, дворів, сквера, кладовища,
символічно насипаної могили, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, стадіону ремонті шляхів,
пішохідної доріжки, інших об’єктів
благоустрою;
— вимагати негайного виконання
робіт з благоустрою села у разі,
якщо невиконання таких робіт може
завдати шкоду життю, здоров’ю або
майну громадян;
6.2.2.Громадяни у сфері благо
устрою населеного пункту зобов’я
зані:
— утримувати в належному стані
власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжну з ними частину вулиці та відповідну частину дорожнього
полотна;
— дотримуватись правил благоустрою території села;
— не порушувати права і законні
інтереси інших суб’єктів благо
устрою села;
— проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я і суміжної частини вулиці;
— своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на
присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;
— складувати побутові відходи,
опале листя, органічні рештки тощо
в індивідуальних господарствах на
території
присадибної
ділянки
у компостних ямах або купах для
подальшого використання їх як органічного добрива;
— споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30
метрів від джерел питної води;
— утримувати сторожових собак
відповідно до Правил утримання до-
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машніх тварин затверджених рішенням 13-ої сесії від 10.10.2012 року.
6.2.3.Власники
підприємств,
установ та організацій, торгових закладів у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:
— напроти своїх будівель, біля
входу і виходу з приміщень встановити урни для сміття;
— урни утримувати в належному
технічному стані і звільняти від сміття в міру їх накопичення.
— укладати договори зі спеціалізованими підприємствами міста на
вивіз сміття, опалого листя, відходів
та захоронення на полігоні в с. Рибне;
— проводити щоденне прибирання прилеглої території до підприємства, установи, торгового закладу.
6.2.4.Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:
— створювати стихійні сміттє
звалища, викидати побутове сміття,
змети у рови, у місця загального користування (відпрацьований кар’єр,
урочище «Синява» біля озера, старорічище р.Млинівки, меліоративні
канали та ін.).
— засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі та інші громадські місця;
— псувати газони, пошкоджувати
і самовільно вирубувати зелені насадження;
— порушувати (руйнувати чи
псувати) вулично-дорожню мережу,
дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;
— випалювати суху природну
рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів
контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;
— вивішувати об’яви на стінах
будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього
освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;
— мити автомобілі, мотоцикли,
мопеди та інші транспортні засоби
на берегах річок і водойм;
— порушувати тишу на вулицях,
площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях
у заборонений час (з 22-00 до 8-00),
а також порушувати громадський
спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних
приладів;
— порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів
благоустрою населеного пункту.
6.3 Організація утримання зелених насаджень на території села
Видалення зелених насаджень
здійснюється згідно з «Порядком
видалення дерев, кущів, газонів
і квітників у населених пунктах», затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.2006 №
1045.
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Відповідальними за збереження
зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:
— на територіях підприємств,
установ, організацій та прилеглих
територіях
— установи, організації і підприємства;
— на
приватних
садибах
і прилеглих ділянках — їх власники
або користувачі.
Негайне видалення пошкоджених
дерев або кущів у процесі ліквідації
наслідків стихійного лиха, аварійних
та надзвичайних ситуацій, коли стан
зелених насаджень загрожує життю,
здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може
здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними
силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та
оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на
видалення зелених насаджень.
Охорона зелених насаджень села
Угорники є громадським обов’язком
кожного жителя. Усі громадяни села
повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.
6.4.Громадянам, підприємствам,
організаціям, установам, незалежно
від форм власності та відомчої належності, забороняється:
6.4.1.Без відповідного дозволу
виконавчого комітету сільської ради
проводити на вулицях, в подвір’ях
роботи щодо прокладення водопровідних, каналізаційних, газових та
інших мереж.
6.4.2.Складати на вулицях будівельні та інші матеріали, розкопувати вулиці, копати ями для гасіння
вапна, спалювати гумотехнічні вироби, рослинні залишки, сміття та
сухе листя.
6.4.3.Забруднювати вулиці при
перевезенні вантажів
6.4.4.Допускати
заростання
бур’янами газонів, квітників, прилеглих територій до будинків та інших
об’єктів, що знаходяться у їх володінні та користуванні.
6.4.5.Знесення аварійних та сухостійних зелених насаджень без
дозволу комісії, затвердженої відповідним рішенням виконавчого комітету сільської ради.
6.4.6.Виводити водостічні труби
та каналізаційні стоки за межі господарства на проїжджу частину дороги.
VІІ Дотримання тиші
в громадських місцях
у с. Угорники.
7.1.Жителі села Угорники зобо
в’язані дотримуватися тиші в громадських місцях у с.Угорники а за
порушення тиші передбачено відповідальність згідно із санкціями статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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VІІІ. Заходи з реалізації
Правил благоустрою
території населеного пункту
Реалізація Правил благоустрою
території населеного пункту здійснюється наступним чином:
8.1.Щорічно в березні розробляються і затверджуються заходи
з благоустрою села на поточний рік.
В разі необхідності, може коригуватись довгострокова програма благоустрою території села.
8.2.В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами,
установами, організаціями, що розміщені на території населеного
пункту та громадянами, які на ній
проживають.
8.3.Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту
та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського
користування,
озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на
праві власності підприємствам,
установам та організаціям, фінансу-

ються за рахунок цих підприємств,
організацій та установ.
8.4.Благоустрій
прибудинкових
територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників.
8.5.Благоустрій
прибудинкової
території власника житлового будинку здійснюється за рахунок
власника цього будинку.
ІХ. Контроль виконання
Правил
9.1.Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері
благоустрою території населеного
пункту здійснюється КП «Муніципальна інспекція з благоустрою»,
управлінням архітектури і містобудування, відділом торгівлі, управління МВС України в Івано-Франків
ській області, іншими підприємствами, установами та організаціями, які
несуть відповідальність за належне
утримання об’єктів благоустрою.

9.2.Самоврядний контроль у сфе
рі благоустрою території села здійс
нюють Угорницька сільська рада та
її виконавчий комітет.
9.3.Відповідно до чинного законодавства порушники правил благоустрою будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.
Х. Прикінцеві положення
10.1.Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає
відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.
10.2.Перелік посадових осіб,
уповноважених здійснювати конт
роль за станом благоустрою в селі
Угорники передбачений цими Правилами, визначається виконавчим
органом Угорницької сільської ради.
10.3.Внесення змін до цих Правил здійснюється згідно з рішеннями Івано-Франківської міської ради.
Секретар сільської ради
Романна Гудима

УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання Двадцять друга сесія

РІШЕННЯ від 25 грудня 2013 року

Про внесення змін до рішення 8-ої сесії
від 14.12.2011 року «Про сплату за вивіз сміття»
Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії з питань
бюджету та соціального захисту населення Грицак Світлани Іванівни
про внесення змін до рішення 8-ої
сесії від 14.12.2011р. «Про сплату
за вивіз сміття» в зв’язку із збільшенням витрат на утримання території села в належному санітарному
стані, сільська рада
в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до п.1 рішення
8-ої сесії від 14.12.2011р. «Про
сплату за вивіз сміття» та викласти
в наступній редакції:
Встановити плату за вивіз побутових відходів з домогосподарств
жителів села та утримання території
села в належному стані (благоустрій) в розмірі 35 (тридцять п’ять)
гривень від дорослого члена сім’ї
в рік.

2. п.1 рішення 8-ої сесії від
14.12.2011р. «Про сплату за вивіз
сміття» вважати таким, що втратив
чинність.
3. Рішення опублікувати в місцевому часописі «Моє село — Угорники».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера Гарасимик Н.М.
Сільський голова Любов Атаманчук

НОВІ ГРАФІКИ ВИВОЗУ ПОБУТОВОГО СМІТТЯ З ДОМОГОСПОДАРСТВ
З метою систематичного та вчасного вивозу побутового сміття з домогосподарств наших мешканців рішенням 22 сесії шостого демократичного склакання введено додатковий рейс. З 2014 року машина буде
курсувати три рази на місяць.
Графік вивозу побутового сміття
2-га субота місяця: вулиці Повстанців № 2-94 № 11-69, Черемхова, Церковна, Рошкевич, Вереснева, М.Микитина, Ганушевських,
Явора-Святослава, Дитяча, Тополина, Федорченко, Сеченова (усі).
3-тя субота місяця: вулиці
Просвіти, Привітна, Василькова,
Підкови № 1-17 № 2-20, Повстанців

№ 96-192 № 71-175, Шкільна, Підгірна, Ентузіастів, Прикарпатська,
Садова.
4-та субота місяця: вулиці Підкови № 19-55 № 22-32, Новорічна,
Стрілецька, Купальська, Берегова,
Лозова, Калинова, Яблунева, Лугова, Львівська.
Для безперебійного вивозу сміття і підтримки чистоти та порядку
на території села просимо вчасно
здійснювати проплату в бухгалтерії
сільської ради. Оскільки від вчасної
сплати буде залежати якість наданих послуг.
Задля збереження наших же ко
штів просимо ущільнювати пласт

масову тару (пляшки). Відходи, які
підлягають утилізації чи компостуванню в домашніх умовах, прохання на машину не викидати.
Звертаємо вашу увагу на те, що
з домогосподарств вивозиться тільки побутове сміття, а не будівельне. У кого є потреба вивезти будівельні відходи, після проведених
ремонтів, звертайтеся до сільської
ради. Ми в свою чергу будемо сприяти у вирішенні даного питання.
Просимо з розумінням віднестися до вирішення даного актуального питання. Надіємося на Ваше розуміння та співпрацю.
Виконком.
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РЕАЛІЗОВАНО ЩЕ ОДИН СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ —
ВІДКРИТО ВІДДІЛЕННЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

листопада 2013 року у селі Угорники Івано-Франківської міської
ради відбулося подвійне свято — в населеному пункті відбулися
урочистості з нагоди відкриття відділення загальної практики сімейної медицини та відреконструйованої літньої сцени. Такий вагомий крок у розвитку галузі медицини й інфраструкту-

ри приміське село отримало завдяки
спільній роботі сільської ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» в Івано-Франківській міськраді та її голови Романа Онуфріїва, народних депутатів України Олександра
Сича та Руслана Марцінківа.
Перед відкриттям було проведено величний концерт за участю місцевих колективів та наймолодших
учасників концерту з Угорницької
школи та дитячого садка.

Амбулаторію облаштовували за
кошти міського і сільського бюджетів. Тут працюють два десятки лікарів. Щоденно чергуватимуть шестеро. Також в селі розпочала діяти сучасна лабораторія та 2 денний стаціонар. Попри це, для медичних потреб отримали у подарунок від міської влади новий автомобіль.
Голова постійної депутатської
комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету Роман Онуфріїв
подякував сільському голові за активність та співпрацю. «Приємно,
коли завдяки злагодженій роботі та
активності громади досягається такий вагомий результат. Сподіваюся,
що відтепер кожен мешканець села
Угорники отримає кваліфікаційну та
своєчасну медичну консультацію та
допомогу у справді европейських
умовах», — підкреслив свободівець.
На переконання громади Угорників, проблема нового медзакладу
назріла давно. Адже раніше такий

центр розташовувався в орендованому приміщенні. Для медиків існували труднощі із забезпеченням
умов для лікування хворих.
Освятив і благословив нове приміщення, на запрошення сільського
голови, Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський УГКЦ Преосвященний Кир Володимир Війтишин
в співслужінні двох священиків
митр. прот. Романа Голейка та ієрея
Юрія Трухана.
п. Богдан Монастирецький.

Оновлена літня сцена

П

одією осені стало відкриття Центру сімейної медицини та оновленої літньої сцени Народного
дому.Наш Угорницький Майдан став
привабливим,.ошатним за рахунок благоустрою сцени. Тепер на сцену можна зайти з двох сторін зручними сходами з гарно оздобленим поруччям, над
сценою височіє дах, який захистить артистів від дощу і палючого сонця,а на
фронтоні дашка радують око яскраві
квіткові узори. Сцена прикрашена вели-

ким новеньким банером, на якому читаємо: «Моє село Угорники». Листопад
не зіпсував настрою, погода сприяла
святкуванню гарної події у житті села.
Піднесений настрій був у всіх.
Угорничани та гості з захопленням
слухали і дивилися виступи аматорів
Народного дому та юних артистів
з дитсадка та школи. Дійство було
урочистим і радісним, піднесеним
і сердечним.

«...Хліб наш щоденний дай нам сьогодні...»
«...Хліб наш щоденний дай нам
сьогодні...» — щодня промовляємо
у Господній молитві, дбаючи про забезпечення наших життєвих потреб.
Просячи добра для себе та своїх дітей, не можна забувати також, що нашим обов’язком є допомога обділеним дітям, які перебувають в потребі
чи крайній нужді, бо вони також
«наші». Поруч з нами тисячі діток сиріт, які залишаються без батьківської
любові, тепла та молитви за їхню
долю. В нашому світі існують «ні чиї»
діти, яким не гарантується мінімальний соціальний чи медичний захист.
Відповідальність за це лежить також
на кожному з нас. У міру своїх можли-

востей ми зобов’язані дбати про
спільне добро громади, осільки підростаюче покоління дітей сиріт — це
майбутнє нашої держави і чинячи добро, насамперед для маленьких діток, ми показуємо свою любов та не
байдужість до них, а вони в свою чергу отримують те тепло та розуміння,
що їх не залишили, не покинули напризволяще, що Вони потрібні в цьому світі. Щодня в кожній сімї батьками промовляються щирі молитви до
Господа Бога про опіку над нашими
дітьми, а хто помолиться чи потурбується про них — діток-сиріт? Це
обов’язок кожного з нас не забувати
про Наших Дітей та промовляти щирі

та гарячі молитви за них, щоб Вони
зростали в любові, доброті, опіці і відчували себе бажаними на цьому світі.
Висловлюється щира подяка молоді за участь в акції «Святий Миколай Іде До Сиріт», яка показала не
байдужість людей, які внесли маленьку лепту та принесли величезну радість Нашим Дітям, які відчули
себе хоч на мить в колі сім’ї та мить
чуда, а ми в свою чергу маєм дякувати Богу, що могли допомогти діткам, щоб їхні маленькі оченятка виблискували від радості, любові, доброти та подяки…
Ольга Кліщ
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юридичні консультації
Посвідчення заповітів посадовими особами
органів місцевого самоврядування
Заповіт — це особисте розпорядження фізичної особи на випадок її
смерті. Якщо житель села Угорники,
бажає зробити заповіт, то він може
звернутися як до нотаріуса, так і до
виконавчого комітету Угорницької
сільської ради, до повноважень яких
входить вчинення нотаріальних дій,
в тому числі і посвідчення заповітів.
Нотаріальні дії в Угорницькій
сільській раді вчиняє секретар виконавчого комітету Гудима Романна
Михайлівна, якій надані ці повноваження згідно рішення сесії Угорницької сільської ради від 11 травня
2007 року.
Посадова особа органу місцевого самоврядування посвідчує заповіт, який написаний заповідачем
власноручно, або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів
та зміст якого відповідає вимогам
чинного законодавства.
Також секретар виконавчого комітету сільської ради може на прохання особи записати заповіт з її
слів власноручно або за допомогою
загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути
прочитаний уголос та підписаний заповідачем, про що ним зазначається
у заповіті перед його підписом.
На бажання заповідача заповіт
може бути посвідчений при свідках,
а якщо заповідач через фізичні вади
не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватися
обов’язково в присутності не менш
як двох свідків. Свідками можуть
бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. Свідками не можуть бути посадова особа органу
місцевого самоврядування села
Угорники, яка посвідчує заповіт,
спадкоємці за заповітом, члени сім’ї
та близькі родичі спадкоємців за заповітом, особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.
Якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби не може
власноручно підписати заповіт,
за дорученням заповідача він може
бути підписаний іншим громадянином. Особа, на користь якої заповідається майно, не може підписувати його за заповідача.
Право на заповіт має фізична
особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається.
Заповіт повинен бути складений
так, щоб розпорядження заповідача
не викликало неясностей чи суперечок після відкриття спадщини.

Заповідач має низку прав,
що входять до права
на заповіт:
• право заповідача на призначення спадкоємців — заповідач
може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб,
незалежно від наявності у нього

з цими особами сімейних, родинних
відносин, а також інших учасників
цивільних відносин. Заповідач може
без зазначення причин позбавити
права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом
за винятком осіб, які мають право
на обов’язкову частку в спадщині —
це неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки, які спадкують незалежно від змісту заповіту, половину
частки, яка належала б кожному
з них у разі спадкування за законом;
• заповідач має право скласти
заповіт щодо усієї спадщини або її
частини;
• право заповідача на заповідальний відказ — заповідач має
право зробити у заповіті заповідальний відказ, предметом якого
може бути передання відказоодержувачеві у власність або за іншим
речовим правом майнового права
або речі, що входить або не входить
до складу спадщини;
• право заповідача на покладення на спадкоємця інших обо
в’язків — заповідач може зобов’я
зати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця
і форми здійснення ритуалу поховання, а також дій, спрямованих на
досягнення суспільно корисної мети;

• право заповідача на підпризначення спадкоємця — заповідач має
право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець,
зазначений у заповіті, помре до відкриття спадщини, не прийме останню або відмовиться від її прийняття
чи буде усунений від права на спадкування;
• за заповітом майно може бути
заповідане тільки у власність. Проте
заповідач може покласти на спадкоємця, до якого переходить, зокрема,
житловий будинок, зобов’язання надати іншій особі право довічного користування цим будинком або певною його частиною.
Заповіт є односторонньою угодою, правові наслідки якого настають лише після смерті заповідача.
Оскільки при житті спадкодавця
складений ним заповіт не покладає
на нього будь-яких правових обо
в’язків стосовно спадкоємців і не
створює будь-яких прав для останніх, заповідач вправі в будь-який час
його скасувати або змінити.
Заповідач має право у будь-який
час скласти новий заповіт. Заповіт,
який складено пізніше, скасовує попередній повністю або у тій частині,
у якій він йому суперечить і не поновлює заповіту, який заповідач
склав перед ним.
Заповіт посвідчується у двох
примірниках, один з яких видається
на руки заповідачу, а інший зберігається в справах виконавчого комітету села Угорники. Відомості про посвідчені заповіти, їх скасування, зміну або видачу дубліката вносяться
до Спадкового реєстру.
Біланюк С.М., приватний нотаріус
Івано-Франківського міського
нотаріального округу

СТАТИСТИЧНІ
ДАНІ ЗА 2013 РІК
Народилося — 35 дітей
Одружилося — 11 пар
Померло — 19 жителів
села
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Христос рождається!

Споконвічно від Отця народженому нетлінно Синові, Що в останній час безсіменно
від Діви тілом народився, Христу-Богові закличмо: Ти, що підняв нашу силу,
Святий єси, Господи! (Канон Різдва).

Н

а голос ангела, який пролунав
пастушкам серед темної ночі,
спішимо ми сьогодні до вбогої
стаєнки у Вифлеємі. Тут ми бачимо
на руках Пречистої Діви Марії Божого
Сина, що прийшов у наш світ як людина. Разом із ними радіємо і дивуємося,
оспівуємо і споглядаємо живого й істинного Бога, який народився в людському
тілі та віддає себе в руки людини як маленьке, ніжне і беззахисне Дитя.
Різдво нашого Спасителя відкриває
нам глибини Божественного життя, як
також всю правду про саму людину.
Той, хто сьогодні явився в людському
тілі, існував ще перед сотворенням світу, бо як предвічний Бог споконвічно
від Отця народився нетлінно як Син!
Це таїнство Божого синівства Ісуса
Христа — що само по собі є невимовним і незбагненним! — сьогодні
об’являється і проповідується людині.
Це свято робить нам доступним божественне синівство, проголошує, що
наш Бог-Отець любить нас як своїх синів і дочок. У Його новонародженому
Сині ми переживаємо сьогодні нашу
близькість до Бога, таку саму теплу,
могутню, реальну та життєдайну, якою
є трепетна близькість люблячого батька до свого єдиного первістка.
Вдивляючись в обличчя Божого
Дитяти і Його Матері Марії, усвідомлюємо, що свято Різдва дає нам пізнати правду про нашу людськість, про
власну людяність, яка стала знаком
Божої присутності: «І ось вам знак, —
каже ангел до пастушків. — Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме
в яслах» (Лк. 2, 12). Це Дитя — сам
Бог Ізраїля, що в останній час безсіменно від Діви тілом народився. Це
Дитя враз доручає людині, в особі Йосифа Обручника, дивну роль свого
опікуна. У Різдві Христовому ми приймаємо вічного Бога таким, якими є
самі. Бо зазвичай люди прагнуть, щоб
ними хтось опікувався. А тут, у Вифлеємі, сам Бог, як дитя, є тим, ким
опікується людська родина!
Людяність, відчуття святості людського життя і пошана до нього — це
та зворушлива і спасенна дорога,
якою в цю таїнственну ніч Божий Син,
як Син Марії, приходить до нашого
дому, нашої родини, нашого народу.
І ця божественна людяність — боголюдство воплоченого Сина Божого —
відкриває нам сьогодні різдвяну дорогу любові до Бога і ближнього. Святкуючи Різдво разом із подорожніми
й безпритульними, солідаризуючись із
тим, кого зневажають і чию гідність
заперечують, ми, християни, як справжні опікуни та благовісники присутності Бога серед нас, робимо наш
світ, наше суспільство більш людяним
і гідним самої Людини.

Народження Сина Божого, Відвічного Слова Отця, виявляє поряд із
величчю та славою нашого Бога —
Творця і Спасителя, велич і славу лю-

дини як вінця всього сотвореного.
У своєму воплоченні Бог виявляє особливу гідність людини, бо втілюється
саме в неї — у свій образ. Святий Іриней Ліонський навчає: «Коли Слово
стало тілом, ставши тим, хто був Його
образом… то вчинило людину подібною до невидимого Отця через видиме Слово» (Adv. Haer 5, 16, 2).
Прославляючи гідність людської
особи, Христова Церква сьогодні співає: «Христу Богові закличмо: Ти, що
підняв нашу силу, Святий єси
Господи!»Подібно як прихід на Землю
Сина Божого через воплочення стало
центром всесвітньої історії, так само
пошана до гідності людської особи є
осердям істинного, справді людяного
суспільства. Церква навчає, що суспільні інститути та їхні лідери повинні
поважати кожну людину і їх найпершим завданням є сприяти цілісному її
розвиткові. Людина не може бути засобом реалізації економічних, соціальних чи політичних планів, на
в’язаних світською владою. Ця влада
мусить пильно стежити, щоб обмеження свободи чи будь-який тягар, покладений на особисте життя людини,
ніколи не завдавали шкоди її гідності.
(Компендіум соціальної доктрини
Церкви, п. 131-133).
Кожне суспільство, у якому зневажають людину, не має майбутнього.
Джерелом справедливого законодавства та суспільного устрою повинна
бути гідність людської особи. Бо саме
людина є осердям поєднання дочасного і вічного, Божого і людського,
вона є тими дверима до вічності, що
їх відкрив у своїй людяності Син Божий у день свого Різдва. Тому святкувати Різдво означає тримати відкритими двері наших сердець до гідності
людини, особливо немічної і беззахисної, яким є Божественне Дитя на
руках Пречистої Діви Марії.
Сьогодні українське суспільство
вже вкотре у своїй історії засвідчує,
що прагне будувати власне майбутнє
на підвалинах християнської віри. Но-

вонароджений Спаситель є сповненням надії всього людства на прихід
Царства Божого — царства справедливості, миру і добра. Народження
саме такого предвічного Царя миру
звіщав ангел, коли казав пастирям:
«Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику
радість, що буде радістю всього народу: сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель» (Лк. 2, 10-11). Як
важливо нам у цей історичний момент, на слово благовісника, відчути,
що саме Христос є джерелом нашої
радості, і перестати боятися! У Різдві
Христовому нехай наша тривога перетвориться на надію, розгубленість
і непевність — переміниться на дорогу до Господнього вертепу. У цей різдвяний день, коли, за словами ап. Павла, сила Божа проявляється в людській немочі (пор. ІІ Кор. 12, 9), наше
відчуття безсилля перетворюється на
усвідомлення власної гідності. За діянням Святого Духа це усвідомлення
власної гідності стає силою, що допоможе нам збудувати суспільство, гідне людини. Ось чому ми сьогодні, величаючи силу божественної людяності, співаємо: «Ти, що підняв нашу
силу, Святий єси, Господи!»
Дорогі в Христі! У цей радісний
день Христового Різдва складаю всім
вам сердечні вітання. Віншуючи вам
добром і миром, злагодою та добробутом, прагну постукати до дверей
кожної української родини! Голосом
прадавньої коляди бажаю розвеселити кожне українське серце! Сповіщаючи велику радість про народження нашого Спасителя, хочу зібрати всю
нашу Церкву — як в Україні, так і поза
її межами — довкола Вифлеємського
вертепу в єдину Божу спільноту!
Відчуймо себе єдиною християнською родиною, у якій сьогодні народжується наш Спаситель. Дорогою людяності та християнської солідарності
торкнімося усіх, хто відстоює власну
гідність, гідність своєї родини та свого
народу! Поділімося нашою різдвяною
радістю з тими, хто знаходиться далеко від рідної домівки, на лікарняному
ліжку чи в’язничних нарах. Усі разом,
за світлом зірки, спішімо до ближнього,
щоб побачити в тілі — Невидимого,
в Його убогості — Джерело всякого добра, у немічному — Всемогутнього, —
Новонародженого Христа-Бога в обіймах Богородиці.
Христос рождається! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому соборі
Воскресіння Христового, 19 грудня
2013 року Божого, в день Святого
Миколая, архиєпископа Мир Лікійських,
чудотворця
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ВСЕЧЕСНИМ ОТЦЯМ, ДУШПАСТИРЯМ, ПРЕПОДОБНИМ
МОНАХАМ І МОНАХИНЯМ ТА ВСІМ ВІРНИМ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ УГКЦ
«Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь» (Лк.2, 10)
Христос рождається!
Дорогі у Христі! Ангел Божий звістив пастирям велику радість, веселу
новину, що Діва народила Спасителя
людства. В цейс вятий день Різдва,
люди приходять у Храми до св. Вертепів, щоб поклонитися дитятку Ісусу, як
Владиці і Господу, привітати Його прекрасними українськими колядками.
За давньою хри
стиянською легендою на Різдво Христове до вифлиємської печери, де перебувала Пресвята
Родина,
прибули
три князі зі Сходу
з цінними дарами,
а також за ними несміло прийшов пастушок, що дуже хотів побачити Месію,
але не насмілився
й наблизитися до
Діви, оскільки, на
відміну від поважних гостей, був дуже
убогий і не мав нічого, щоб подарувати
Дитятку. Приймаючи гостей та їх дарунки, Марія з Дитятком на руках покликала пастушка і несподівано для
всіх подала йому на руки найбільший
Дар — маленького Ісуса, сама ж у той

Дорогі у Христі!

Н

епомітно, але дуже швидко наближаються Різдвяні свята. І як
це звичайно буває, ми починаємо замислюватися, як і де ці свята проведемо.
Однак спитаймо себе: чи можуть
такі великі свята, як Різдво, Богоявлення, бути для нас лише швидко проминаючою подією? Чи не повинні ми в ці
дні задуматись над справжнім змістом
святкового часу, замислитись, чому,
власне, це свято є для нас таким важливим? Якщо ми подумаємо над цим,
то і це Різдво, і всі наступні, які Господь Бог благословить нам пережити,
стануть глибоко духовною опорою, яка
змінюватиме наше життя, робитиме
його іншим — глибшим і кращим.
Застановімося, дорогі у Христі, яка
ціль нашого життя, остаточна ціль, що
її нам об’являє Святе Різдво Христове,
а тоді все інше в нашому житті отримає
своє правдиве значення. Тоді все, що
ми будемо робити, все добро, яке ми
будемо чинити для себе і ближніх, ставатиме нашим шляхом до Бога, —
отим здійсненням Божих планів для

час приймала принесені гостями дарунки.
Образ пастушка представляє багатьох людей сучасного спраглого суспільства, що шукають Спасителя, але
стоять здалеку, через свою мізерність
і гріховність, бідність духовну і матеріальну. Однак Ісус дарує спасіння кожному безкоштовно у дар, бо ми спасенні благодаттю через
віру (пор. Еф. 2, 8); бо
віра відновлює нашу гідність дітей Божих, наново усиновлених, яким
приготована на небі
спадщина Царства; а на
землі Ісус уділяє себе
через свою св. Церкву,
яку заснував і якій передав усі свої скарби, заслуги і св. Таїнства.
У цей різдвяний час
бажаємо Вам, щоб Дитятко Ісус наповнив
Ваші серця Божественною любов’ю та скріпив
великою радістю у Святому Дусі. «Бог
бо так полюбив світ, що Сина свого
Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям
вічним» (Іван 3, 16).
Ділімося цією Різдвяною радістю
усі, адже наша українська християн-

ська культурна спадщина багата на виявом нашої віри у часі Різдвяних свят
через спів коляд, щедрівок, дійств вертепів, Святвечора, родинних відвідин,
ділення просфорою з батьками, рідними та ближніми.
У цей радісний день Різдва Христового вітаємо всіх Вас, дорогі браття
і сестри, а також тих, хто вимушено перебуває далеко за межами України,
з великим християнським святом Різдва Господнього.
У цей ювілейний рік 25-ліття виходу
нашої Церкви з підпілля, щиросердечно вітаємо з Різдвом Христовим наше
духовенство: душпастирів, монахів,
монахинь, семінаристів; християнську
владу, керівників соціальних установ,
інтелігенцію, військовослужбовців, науковців, людей різних сфер діяльності,
а також наших дорогих дітей та молодь, бажаємо Вам допомоги Божої,
щоб здійснювати служіння для добра
святої Церкви, нашої Івано-Франків
ської Митрополії, усього українського
народу та нашої Богом благословенної
Держави-України.
Христос Рождається! Славіте Його!

кожного з нас зокрема і для людства
взагалі. Господь Бог прийшов і так виразно вказує нам наше призначення,
що ми не можемо дозволити собі більше блукати, бо не маємо на це жодного
виправдання. У цей різдвяний час наново усвідомлюємо собі, що Друга Особа
Пресвятої Тройці — Воплочений Син Божий став поруч із нами, став на чолі
людського роду, щоб провадити його до дому Небесного Отця. Не будьмо
не чутливі на Божу любов!
Не даймо себе заманювати
привидом якогось людиною створеного раю! Якогось світу, в якому все відбувається нібито правильно, але без Бога, в якому нам вимальовують якісь уявні цілі, які, як ми знаємо
з досвіду людства впродовж багатьох
століть, нікуди не ведуть, а залишаються тільки пустими привидами. Візьмімо
Божу науку, або, точніше сказати, Божу
присутність між нами, запевнену отим
Народженням, отим великим празником, як основу нашого життя!
Вітаючи Вас з Різдвом Христовим
бажаємо миру, добра, спокою і Благо-

словення новонародженого Спасителя
світу Ісусу Христа, закликаємо до різдвяної коляди, вертепів,щоб не забували батьківських традицій, а навпаки
передавали їх наступним поколінням.

+ Володимир (ВІЙТИШИН)
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський УГКЦ
+ Софрон (МУДРИЙ)

Пам’ятаймо про цінність Христової
жертви і Божий план спасіння, який
зреалізував для нас Христос, який
прийшов у світ, щоб ми мали життя
вповні і для його слави.
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! — СЛАВІМО ЙОГО!
митр. прот. Роман Голейко —
парох с. Угорники.
ієрей Юрій Трухан — сотрудник.

духовна

сторінка
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відбудеться собор Івано-Франківської архієпархії
УГКЦ на тему «Жива парафія — місце зустрічі
з живим Христом»

26

грудня Архієпископ і Митрополит Володимир Війтишин мав перше засідання із Соборовою Комісією ІваноФранківської Архієпархії відносно підготовки до проведення Собору Івано-Франківської Архієпархії.
В часі засідання було обговорено
час проведення трьох сесій собору,
а саме: м.Івано-Франківську, м.Галичі
та м.Долині, а також тематика допо-

відей, склад доповідачів. У своєму
слові Митрополит Володимир окреслив завдання соборової комісії та заохотив всіх до плідної праці.
ГОТУЙМОСЯ РАЗОМ ДО СОБОРУ!
Всечесні отці душпастері, преподобні монахи і монахині, любі семінаристи,
дорогі в Христі Господі брати і сестри!
В Івано-Франківській Архієпархії
у 2014 році відбудеться Архієпархіальний Собор а у вересні 2015 року в
м.Івано-Франківську Патріарший Собор УГКЦ. За давньою традицією нашої Церкви у діяльності Собору велике завдання покладається на кожного
вірного, який є активним учасником
соборності Церкви.
З нагоди цього, ласкаво звертаюся
до Вас, всечесні отці, монахи і мона-

хині, дорогі вірні із великим проханням
давати свої пропозиції до початку проведення Собору на тему: «Парафія —
місце зустрічі з живим Христом». Дані
пропозиції Ви можете надіслати на
емейл
sobor2015@ukr.net,
ІваноФранківськ вул. Василіянок, 64, Секретаріат Собору, або на письмі поставити в відповідну соборову скриньку, яка
є у кожному Храмі нашої Архієпархії.
Ваші пропозиції це є голос Божого
народу, який промовляє як нам необхідно оживити життя наших парафій.
Наперед вдячний кожному що подав свої пропозиції для Собору.
Благословення Господнє на Вас
+ ВОЛОДИМИР (Війтишин)
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський.

ШКОЛЯРІ УГОРНИЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ МОЛИТОВНО
ВШАНУВАЛИ МОЩІ СВ. МИКОЛАЯ В ДЕНЬ ХРАМОВО-ШКІЛЬНОГО СВЯТА

19

грудня в приміщенні загальноосвітньої школи с.
Угорники по особливому
святкували день св. Миколая — покровителя школи. Так зване храмовошкільне свято. В цей день діти прийняли участь у Святій Літургії, яку супроводжували чудовим співом, роздумали над Божим словом
і Євангельською наукою,
молились про заступництво до св. Миколая, який
сам у своїй присутності завітав на свято — мощі свя-

того були виставлені для молитовного вшанування.
Дитяча радість після прийняття
святого Причастя, Мирування та прикладання до мощів, наповняло серця
школярів любов’ю та радістю з якою

вони розпочали свій перший урок цього дня. Солодощі для всіх школярів та
концерт за їхньою участю відбувся
в актовому залі школи цього дня.
«…навчаймося любові, милосердя і добрих справ один до одного
у своєму житті, праці, навчанні за

ДОВІДКА.
Каплиця Святого Миколая, обладнана в приміщенні школи, так
званий міні храм у своєму вигляді, зазначив Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський УГКЦ Володимир
Війтишин в час освячення шкільного
храму 19 березня 2009 р. Б. Від того
часу шкільним капеланством в даному навчальному закладі опікується
ієрей Юрій Трухан — сотрудник парафії Св. влкмч. Юрія УГКЦ с. Угорники.
Щопонеділка, на початок навчального тижня служиться Літургія в якій
діти беруть участь, приймають
святі Тайни Покаяння та Євхаристії.
Щосереди і п’ятниці в приміщенні каплиці проводиться катихеза.

прикладом св. Миколая…» — зазначив ієрей Юрій Трухан, вітаючи усіх
дітей та педагогічний колектив Угорницької школи та присутніх гостей
на святі.
Прес-служба Івано-Франківської
архієпархії УГКЦ.

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ

у ЦЕРКВІ СВЯТОГО ВЛКМЧ. ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ С.  УГОРНИКИ
На Різдво. Початок о 07:00 (Велике
Повечір’я, Утреня, Літургія).
Кожного дня о 8:00 Свята Божественна Літургія.
Щопонеділка о 08:00 в Угорницькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів в каплиці св. Миколая: Сповідь, Свята Літургія, катехизаційна наука.

Середа і п’ятниця: катехизація
школярів.
Неділя і всі свята 9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.
13:00 — Свята Божественна Літургія
для молоді.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ
ДО УЧАСТІ В УГОРНИЦЬКОМУ
ВЕРТЕПІ. ЗВЕРТАТИСЬ ДО О. ЮРІЯ.
050 373 6601
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Ц

Стежками рідного краю

ієї осені учні початкових класів разом з батьками та вчителями побували на екскурсії
у мальовничому місті Коломия.Місто
часто називають «Воротами Карпат»,
оскільки через нього проходить один
з маршрутів в Яремче. Коломийщина
— своєрідний куточок України, який
поєднав у собі Покуття і Гуцульщину.
Ми відвідали єдиний у світі музей
писанки, збудований у м. Коломия.
Унікальність музею не лише в тому,
що його виконано у формі яйця, висота якого становить 13,5 метрів, діаметр — 10. Приміщення виготовлене повністю з кольорового скла, загальна площа вітражу становить понад 600 квадратних метрів. До речі,
воно не має даху! Музей володіє колекцією понад 6000 писанок, представлених з переважної більшості
областей України, а також з Пакистану, Шрі-Ланки, Білорусії та Польщі.
Учні мали змогу в експозиції музею побачити особливу писанку —
з яйця страуса, писанки з підписами
Президентів
України
Л. Кучми,

Щ

Неподалік від музею висаджені екзотичні рослини, серед яких — туя,
ялівець, самшит, смерека канадська, магнолія та інші.Експозиція
ваний на захід від села Княждвора музею — цепороди рідкісних та зниКоломийського району на правому каючих тварин, птахів та рослин
березі річки Прут. А на горі синіє ліс, Прикарпаття.
Втомлені, але задоволені від повідомий у всій Європі як Тисовий забаченого, повертаємося додому.
повідник.
На території заказника є музей,
Фученко Н. В.,
впорядковані місця відпочинку, текласний керівник 3 класу

традицій, виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, гордості
за нашу державу, вшанування пам’яті
борців за волю та незалежність України та відзначення річниці створення
УПА. Учениця 8 класу Матиящук Іри-

на (керівник Федорів В.В) виконала пісню «Йшли селом партизани» на слова
Я. Нудика, музику С. Самолюка і посіла І-е місце у конкурсі.
О. І. Комановська, заступник
директора з виховної роботи

Королева осені-2013

час, коли чарівниця-осінь розфарбовує своїми барвами все
довкола, в школу приходить довгоочікуване свято «Королева осені».
Претендентки на корону Королеви
продемонстрували у конкурсах свої
таланти: танцювальні, музичні, поетичні, естетичні та кулінарні. За під-

Ф

В. Ющенка та багатьох видатних по- риторія прикрашена вирізьбленими
з дерева фігурами лісових звірів.
літичних діячів нашої держави.
На цьому наша мандрівка не завершилася. Ми вирушили до Княж
двірського заказника, який розташо-

Ой, у лузі червона калина

орічно, напередодні Покрови Пресвятої Богородиці,
у місті проводиться святоконкурс української патріотичної пісні
«Ой, у лузі червона калина». Це свято має на меті розвиток національних

У
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сумками конкурсів Королевою осені
2013 стала учениця 9 класу Гринишин Віра, титул І Віце Міс завоювала
Новосельська Софія, учениця 6 класу, титул ІІ Віце Міс отримала Крайник Христина, учениця 8 класу.
О. І. Комановська, заступник
директора з виховної роботи

Ми продовжуємо себе в дітях

ормування ціннісного ставлення учнів до мистецтва — одна
із складових частин формування гармонійно розвиненої особистості.
Педколектив школи приділяє
цьому питанню дуже велику увагу.
Одним із таких заходів, було проведення у школі з 30.09 — 04.10 тижня мистецтв «Ми продовжуємо себе
в дітях». В рамках цього тижня було
проведено такі заходи: «День заплетеної коси», виставка учнівських
творчих робіт з трудового навчання
учнів 5 — 11 класів «Ми все це зро-

били своїми руками» (вчителі трудо- ні» — учні 1 -11 класів (вчитель
вого навчання), конкурс малюнків О. А. Стефанишин, класні керівники),
«Мій улюблений вчитель» (вчитель майстер-клас вчителя трудового навчання «Художня обробП. І. Рубашевка листового металу»
ський), «Музич(вчитель
І. М. Тхорик),
ний КВК» (вчидень відкритих дверей
тель В. В. Федогуртка «Об’ємна вишиврів),
«Караоке
ка» (вчитель О. А. Стефадля учнів 1 — 11
нишин), свято «Вклонякласів», конкурс
юсь вчителю своєму…».
«Коса — дівоча
краса», конкурс
О. І. Комановська,
осінніх композизаступник директора
цій «Дари осез виховної роботи

наша школа
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Формуємо козацьку звитягу
но виконання ученицею Матиящук
Іриною пісні «Мої Угорники» на слова Л. Юрків та музику В. Бардецького. Команда (рій) «Соколи» була нагороджена грамотою управління освіти і науки за участь у конкурсі.

жовтня учні школи брали
участь у І етапі гри «СокілДжура». Журі відзначило
добру фізичну підготовку учнів, знання історії козацтва, малюнок про Запорізьку Січ, яку намалювала Марків Анна, 10 клас, «Думу», написану учнями про своє ставлення до гри
«Джура», а особливо було відзначе-

О. І. Комановська, заступник
директора з виховної роботи

Ми веселі та кмітливі

15

листопада команда КВН гумору, музикальність. За підсумкаУгорницької ЗШ взяла участь ми журі конкурсу команда «Угорняу відбіркових іграх ІІ міськосики» посіла ІІІ місце.
го чемпіонату учнівських команд КВН
О. І. Комановська, заступник
«Лінійка +». Учні продемонстрували
кмітливість, винахідливість, почуття
директора з виховної роботи

М

Рідна мова — чиста, як роса

ова — живий організм, якийрозвивається за своїми законами. Це нетлінний скарб
століть, що передається від покоління
до покоління і об’єднує минуле й прийдешнє. Це — спадкоємність не лише
в межах роду, а й народу. Ще Вольтер писав, що всі основні європейські мови можна вивчити за шість років, а свою рідну мову треба вивчати
все життя.
День української писемності та
мови — свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем — це день
вшанування пам’яті Преподобного
Нестора-Літописця — послідовника
творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.
Також цього року відзначалося
900-ліття з часу написання «Повісті
минулих літ».

Ц

ього рок у
Україна
в ш а н о ву є
80 річницю пам’яті
жертв Голодомору
1932 — 1933 років.
Учні нашої школи взяли участь
у загальноміських
заходах: «Згадаймо всіх поіменно»,
«Свіча пам’яті»,
участь у конкур-

Вже традиційно в нашій школі
проходить літературно-музичне свято, приурочене до Дня писемності
та мови. У ньому взяли участь учні

торіографії. Дослідники вважають,
що саме з преподобного Несторалітописця починається писемна
українська мова. Також учні чудово
декламували вірші про мову, виконували невеличкі сценічні постановки. Чудові пісні про Україну, про
нашу мову калинову прозвучали
у виконанні учениці 8 класу Матіящук Ірини та Новосельської Софії,
учениці 6 класу. Лейтмотивом свята
стали слова Д. В. Павличка:
Народе мій, дитино ясночола,
Живи й орудуй мовами всіма,
Бо кожна мова — твого духа
школа,
Твоєї правди — золота сурма.
Вклякни перед зорею світовою,
5-11 класів. Свято об’єднало всіх
Що пломеніє, наче сонця креш,
небайдужих до рідної мови. УчасниТа не молися мовою чужою.
ки розповідали про Нестора-літо
Бо, на колінах стоячи, умреш.
писця — письменника-агіографа,
Галина Гресько, вчитель української
основоположника давньоруської ісмови і літератури

Чорні жнива 1933
сі творчих робіт:
«Голодомор: 80
років після» -есе
учениці Череватої Лілії (вчитель Г. Б. Гресько)
бул о відзначено членами журі.
В школі відбувся вечір-реквієм
«Чорні жнива 33»
(вчитель Р. П. Андрушевська).

О. І. Комановська, заступник
директора з виховної роботи
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Формуємо свідомих громадян України

В

ажливе місце у роботі педагогічного колективу школи посідає формування ціннісного
ставлення учнів до суспільства і держави. Серед заходів, які проводять педагоги школи з учнями, належне місце відводиться участі у різноманітних акціях, конкурсах. 30 жовтня відбувся конкурс мультимедійних про-

Г

ж, брати мої», присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка у номінації «Історія і державотворення». Учень 10 класу нашої школи Пельц Павло (вчитель Комановська О. І.) підготував роботу на
тему: «Погляди Т. Г. Шевченка на
державотворчі процеси в Україні»
і посів ІІІ місце у конкурсі.
Педагог-організатор Чопик Н. М.

Юні артисти звітують

ортає грудень останні сторінки
року, немов воскова свіча, догорає 2013... Традиційним вже стало підводити підсумки своєї роботи
в політиці, економіці, культурі; в державі, родині, школі.
Члени театрального гуртка «Паросток» Угорницької ЗШ І-ІІІ ст. не є
винятком. На суд глядачам представили 2 постановки драматичних
творів: казку «Про Галюсю та її
матір-зозулю» і музичну феєрію
«Квіткове королівство». Чудова ніжна мелодія, яскраве різнобарв’я
костюмів, вишукане оформлення
залу створює прекрасний настрій,
викликає певні емоції, відчуття задоволення, виховує любов до всього, що створено Людиною.
Перший твір надзвичайно повчальний, в ньому йдеться про взаємини найрідніших людей — матері
і дитини. Через непослух, неуважність Галі хвора мати перетворюється на птаха-зозулю і залишає домівку. Тільки тепер розуміє дівчинка
свою провину і відправляється в далеку дорогу на пошуки матері. Багато прийдеться пройти випробувань,
здолати труднощів. Зустріч з ангелом допоможе їй змінитися. Галя
пам’ятатиме його слова: «Тільки
тоді ти зможеш знайти матір, як
себе забудеш».

З

ектів «Врятувати від забуття». Учень
11 класу Карась Тарас (вчитель Комановська О. І.) підготував на конкурс
роботу, в якій відтворив важкі сторінки
життя репресованих односельців Микитин Ганни та Ганушевської Марти.
Робота учня посіла І місце у конкурсі.
23 грудня відбувся ІІ етап Все
українського конкурсу учнівської
творчості під гаслом «Об’єднаймося

Побуває вона в різних вимірах справились зі своїми ролями і зачасу, зустрінеться з порами року: Лі- служили овацій.
Казка — це теж життя, світ, який
треба бачити непростим оком, треба
сприймати його серцем. Успішною
була й постановка музичної казки
«Квіткове королівство».
Події відбуваються в квітковому
королівстві, яким править король
Півоній (роль виконував учень 8 класу Беренда Б.). Є в нього чудова дочка — принцеса Рожинка (Іванюлик Т., 4 клас), її друзі-квіточки: Ромашка — Рубашевська С. (1 клас),
том, Осінню, Зимою, Весною, з Го- Троянда — Демків Б. (1 клас), Проліродницею, Яблунькою, Морозенком, сок — Люклян С. (3 клас), Конваякі теж страждають від витівок ко- лія — Шкурат А. (3 клас), Підсніжлись неслухняної дівчинки. Та тепер ник — Залеська С. (3 клас).
Злий намір має Фея (Сапіжак Х.),
вона не цуратиметься ніякої роботи,
всім допомагатиме, виплете сороч- яка хоче викрасти принцесу, замороку для матері, дочекається моменту зити всіх і вийти заміж за принца. За
накинути на неї цей витвір. Чари винагороду їй допомагають розбійнизникнуть. І знову Галя буде жити ки (Крайник Х. (8 клас), Бойчук Т. (4
клас)). Принц (Касьяненко В. — 4
щасливо з матусею.
Діти зрозуміють, що немає в світі клас) відправляється на пошуки приннікого ріднішого і нічого ціннішого, цеси. На допомогу йому приходять
ніж їхні матері. Зерна добра, спів- жабки, вовчик, криниця. Труднощі почуття, любові, милосердя буде посі- долано, Рожинку визволено. Добро
перемогло зло. Країна ожила, знову
яно в їхні душі.
Гуртківці: Борис Н., Новосель- стала гарна, запашна, різнобарвна.
ська С., Ткачук Ю., Жовнір Ф., Край- Глядачі ще довго не відпускали зі сценик А., Олексюк І., (6 клас), Бойко ни юних артистів. Виступ вдався.
В., Іванілова І. (7 клас) і наймолодБіла Марія Дмитрівна, вчитель
ша учасниця Луцька А. (3 клас)
світової літератури

Тиждень права у школі

09.12 до 14.12 у навчальних закладах міста проходив Тиждень
права.
В рамках цього тижня у нашій
школі було проведено ряд заходів:
перегляд
фільму
«Небезпечна
гра — не стань живим товаром»,
участь у ІІ етапі Всеукраїнської
олімпіади з основ правознавства, вікторина: «Твої права і обов’язки»,
зустріч з оперуповноваженим сектору кримінальної міліції у справах дітей Івано-Франківського МВ УМВС
молодшим сержантом міліції Під-

хомним Мар’яном Любомировичем
на тему: «Кримінальна та адміністративна відповідальність дітей за
вчинення протиправних дій», виставка літератури на правову тематику, лекція проректора з навчаль
но-методичної роботи Івано-Фран
ківського інституту права ім. Короля
Данила Жукевича І. В. на тему
«Роль і значення права в сучасних холога І. Є. Грицай та ряд інших заумовах євроінтеграційних процесів ходів, які формують правову свідоУкраїни», години класного керівника мість школярів.
на правову тематику, тренінги соціО. І. Комановська, заступник
ального педагога В. В. Гоголь та псидиректора з виховної роботи

наша школа

В

• № 05 (016)

15

Будьмо толерантними!

ажливе місце у спілкуванні людей відіграє вміння бути толерантним. З 11.11 по 15.11
в школі відбувався тиждень толерантності. В рамках тижня було проведено такі заходи:
«Вчимося ввічливості» — вчитель Красняк О. І.

«Подорож у країну ввічливих
слів» — вчитель Чуйко В. Я.
«Ти живеш серед людей» — вчитель Фученко Н. В.
«Будьмо терпимі один до одного» — вчитель Карась О. Б.
Тренінг «Що таке толерантність?» — соціальний педагог Гоголь В. В., вчитель Гресько Г. Б.
«В чому виявляється мовний
етикет» — вчитель Турчин Л. М.
Анкетування «Наскільки ми толерантні» — соціальний педагог Гоголь В. В.
«Бережи час» — вчитель Прімак Н. Б.
Тренінг «Ми різні, і в цьому наш
скарб, ми разом — в цьому наша
сила» — психолог Грицай І. Є.

«Золоте
правило
християнина» — вчитель Андрушевська Р. П.
Тренінг «Ти і я ми обоє різні, ти
і я — ми обоє класні» — вчитель Калинюк І. Я.
«Толерантність людини — найважливіша умова миру і злагоди
в сім’ї, колективі, суспільстві» —
вчитель Біла М. Д.
Конкурс малюнків і плакатів «Толерантність — це…» — члени учкому
«Етикет — частина загальної
культури людей» — Чопик Н. М.
Засідання клубу «Феміда»: «Толерантність — рятівне коло людства».
О. І. Комановська, заступник
директора з виховної роботи

День народження буває двічі на рік

Н

айулюбленіше свято нашої
дітвори-день народження.
Саме тоді вона отримує подарунки, похвалу, увагу, почуття щастя
та задоволення.
Учні 2 класу день народження
цьогоріч святкували двічі. І другий
раз у грудні, у день святого апостола Андрея. Кожна дитина уособлювала собою ту пору року, в якій вона
народилася; розказувала вірш про
походження свого імені, співали пісні, танцювали вивчений напередодні танець. У святі брали участь
і батьки, які показали свої акторські
здібності при інсценізації сюжету
про нашу школу. Впродовж свята

Д

діти брали участь у конкурсах, веселих розвагах, естафетах «Зайвий стілець»,
«З`їж за маму і тата», «Кращий серед кращих» та інших.
У підсумку залишилися задоволені всі: діти, які отримали

солодкі подарунки, батьки, що переконалися у талановитості своїх вихованців.
В. Я. Чуйко, класний керівник 2 класу

Цікава подорож

ень Святого Миколая — улюб
лене свято малечі. В цей день
до дітей приходить справжній
чарівник, який втілює в реальність найзаповітніші дитячі бажання, розкладаючи під подушки омріяні подарунки,
про які діти пишуть в своїх листах...
Учні 1-3 класів нашої школи 24 грудня поїхали у незабутню подорож до
казкового туристично-мистецького
комплексу «МАЄТОК СВЯТОГО МИКОЛАЯ». Діти побували в казковому
місці. Змогли в реальності побачити
будиночок, зроблений з дерева в оригінальному гуцульському стилі, в якому є велика кімната самого Святого
Миколая, а також його спальня. Тут дітки мали можливість доторкнутися до
подушок Святого Миколая та загадати
бажання — це гарантія того, що воно

обов’язково збудеться. Вразив дітей
розміщений у будиночку музей новорічної іграшки, де, окрім інших експонатів, зберігаються й листи від малюків. У Маєтку Святого Миколая відкрито також майстер-клас дитячої іграшки, кімнату-музей новорічно-різдвяної
іграшки. Святкові листівки, різнобарвні ліхтарики та багато ялинкових іграшок прикрашають кімнату. Тут є також
кімната-музей природи, яка розповідає про тварин та рослини мальовничих Карпат. Діти із задоволенням
каталися на каруселях, спускалися
з гірок, гуляли територією, відвідали казкові станцій: «Курочка ряба»,
«Солом’яний бичок», «Пан Коцький»,
«Рукавичка», «Колобок», «Лисиця і сірий вовк», «Ріпка», «Ведмежа барлога», «Дванадцять місяців».

Довгоочікуваною була зустріч
зі Святим Миколаєм. Кожен мав
можливість поспілкуватися з ним і,
звичайно, отримав подарунок. Діти
були щасливі і сповнені вражень.
Чудові гірські краєвиди вражали
своєю красою. Екскурсія видалася
вдалою, адже кожен з нас поринув
на один день у справжню казку!
В. Я. Чуйко, класний керівник 2 класу
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Наші перемоги та досягнення

П

едагоги школи значну роль жають, що в кожній дитині природою вати і розвивати, а свідченням цьоприділяють розвитку твор- закладений певний творчий потенці- го є високі досягнення наших школячих здібностей учнів, бо вва- ал, який потрібно всебічно збагачу- рів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Щорічно у нашому місті протягом
Олімпіада,
Етап
Прізвище учня
Клас Місце
Вчитель
листопада-грудня проводиться II етап
конкурс
Всеукраїнських учнівських олімпіад
Історія
ІІ
Головчинський Назар
10
2
Комановська О. І.
з
базових навчальних предметів.
Трудове
ІІ
Ляцковський Тарас
10
3
Тхорик І. М.
На ІІ етап Всеукраїнських преднавчання
Українська
метних олімпіад було відправлено
ІІ
Крайник Христина
8
3
Сворак С. О.
мова та лі46 учасників. Перемогу здобули
ІІ
Боднар Юлія
11
2
Сворак С. О.
тература
13 учнів.
ІІ
Боднар Таня
10
3
Турчин Л. М.
Успішна участь і перемоги учнів
Географія
ІІ
Головчинський Назар
9
3
Турчин Л. М.
на олімпіадах і конкурсах є одним із
показників роботи педагогів і красІІ
Кузьмин Назар
11
2
Рубашевська О. І.
номовно свідчать про те, що вчителі
ІІ
Боднар Юлія
11
2
Рубашевська О. І.
Інформашколи створили умови для пошуку,
ційні техноІІ
Бойчук Уляна
11
3
Рубашевська О. І.
підтримки, стимулювання та підгології
товки інтелектуально та творчо обІІ
Боднар Таня
10
3
Рубашевська О. І.
дарованих школярів, за що висловІІ
Кузів Юрій
10
3
Рубашевська О. І.
люємо їм велику подяку.
Християнська етика

ІІ

Черевата Лілія

9

3

Андрушевська Р. П.

ІІ

Головчинський Назар

10

3

Андрушевська Р. П.

М. В. Петрунів,
директор школи

Святий Миколай поспішає
до малечі і дорослих

В

же довкола біліють сніги. Мо- можна почути срібні дзвіночки — то на
роз розмалював мережаними санчатах їде святий Миколай.
Їдуть санчата поміж зірочками,
візерунками вікна. Дерева обсипав іній. Вся природа ніби прибра- переїжджають із хмарки на хмарку,
дзвоники ніжно дзвонять, а старий
місяць весело посміхається. Він знає,
що в цю ніч всі мусять бути щасливі:
і ті, що роблять подарунки, і ті, кому
вони роблять. Бо найбільше щастя
в житті — це творити добро.
Кожного року Святий Миколай
разом з Ангелами приходить і в нашу
школу. Завітав він до нас і цьогоріч.
З подарунками, з добрим словом,
привітною усмішкою.
Учні 5 класу підготували для молася до казки, в яку вірить і з особлилодших
школярів
літературновим нетерпінням чекає кожна людина.
А десь високо-високо в небі у цю ніч музичну композицію «Святий Миколай поспішає до малечі і дорослих».

17

Діти старанно готувалися, намагалися перевтілитись в образи Ангелів, Св. Миколая, Антипка. Батьки
підготували сценічні костюми. А весела пісня, що возвеличує Святого,
не залишила нікого байдужим у залі.
Свято пройшло піднесено, бадьоро.
Діти не отримали прутиків, які намагався їм подарувати Антипко, бо всі
були чемні, слухняні та добрі. На
завершення Св. Миколай роздав подарунки і попрощався з малятами.
Швидко мчиться часу лік,
Знов прийде він через рік
На велике, світле свято,
З Миколаєм Вас, дорослі і малята!
Галина Гресько,
класний керівник 5 класу

Дивосвіт Різдвяного затишку

грудня учні школи взяли
участь у загальноміській
виставці-конкурсі «Дивосвіт Різдвяного затишку» Атаманчук Зоряна підготувала роботу у номінації «Різдвяний ангел»,
а також Новорічну листівку. Гладка Анна підготувала Різдвяну листівку а Марків Марія — листівку до
Водохрестя.
О. І. Комановська, заступник
директора з виховної роботи
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Відгомін Андріївських вечорниць

Н

аша Україна славиться великими традиційними святами та
обрядами. Кожен, хто не черствіє душею, хто сповнений любові,
доброти до української спадщини повертається до традицій свого народу.
Узимку, коли завершувалися роботи, частішали дівочі та парубочі
гуляння. Відтворити дійство Андріївських вечорниць вирішили учні 10-11
класів.
Господинею свята була учениця
11 класу Яковин Юлія. Вона поралася в господі разом з дочкою Галею,
роль якої виконувала Данилів Катя,
застеляла стіл, лавки, приймала гурт
дівчат, з якими готувала вареники,
пампушки. З розповідей дівчата дізналися про звичай ворожіння, самі
випробували свою долю. Хлопці розповідали небилиці, ділилися секретами своїх витівок-збитків тим господарям, які не хотіли пускати своїх
дочок на вулицю. Сміх, жарти, пустощі, веселощі панували в залі... Поряд з сумними лунали веселі, жартівливі пісні «Чом ти не прийшов?»,
«Ой я, молода, на базар ходила»,
«Ой я маю чорні брови» та інші.

В

Пожвавлення внесла сценка із
твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» у виконанні учнів 9 класу: Атаманчук З. (Кайдашиха), Викирчук В. (Мотря), Гринишин В. (Мелашка), Гречаник В. (Палажка).
Але що ж то за вечорниці без
хлопців?
Гучним співом «Вже вечір вечоріє» вони нагадали дівчатам
про себе.
Ще поки сядуть за стіл, відбудеться між ними переспів з натяками, докорами.
Своєю майстерністю у вишивці похваляться дівчата; піднесуть юнакам пару чарівних, із
загадками і передбаченнями вареників, доповнивши піснею
«А мій милий вареничків хоче».
Розсмішить всіх з великим гарбузом у руках і в’язкою бубликів на шиї
Роман (Ляцковський Тарас), який
ніяк не може посвататись. Замість
пов’язаних рушників одержує від
Уляни відкоша.
Завершились вечорниці кусанням сонцесяйної Калити. Їхали
хлопці на кочерзі, де вже їх чекав
пан Калитинський, обмінювалися

репліками, а тоді пробували вкусити.
Більшість із сміливців була вимазана чорною фарбою, так як не вдавалось їм дістати Калиту. Серед охочих були відчайдушні глядачі із залу.
Завершились вечорниці побажаннями ведучих Бойчук У. і Васатюка І.:

«Не дай забутися, з якого роду, з якого кореня у світі почались» та піснею
«Скільки б не співали...»
А в залі ласували варениками,
пампушками.
Душевні
розмови,
святковий настрій, вогники надій
в очах... До наступних зустрічей!
М. Д. Біла, керівник
драматичного гуртка

Ой, радуйся, земле!
рамках X-го міського дитя-

ня ім. С. Бандери з Різдвяними віншу-

чого різдвяного фестивалю

ваннями та колядками. Виступ був ви-

«Ой, радуйся, земле!» ко-

соко оцінений членами журі конкурсу.

лядницький гурт нашої школи висту-

Чопик Н. М.,

пив в Центрі Патріотичного Вихован-

педагог-організатор

Паростки таланту
Навчи мене, Боже, правильно
рахувати дні,
щоб мати серце мудре.
Допоможи у цьому хаосі земних
доріг,
переплетінні стежок, щоб ними
дійти
аж до вершин голубого неба…
Так звертаються у своїх творах
учні нашої школи до Всевишнього.
Творчі конкурси для школярів завжди є цікавими, діти є активними
учасниками Всеукраїнських та загальноміських конкурсів.
У щорічному Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика
наші учні завжди беруть участь.
Цього року призерами стали Боднар Юлія (11 клас) вчитель
С. О. Сворак і Черевата Зоряна (5
клас) вчитель Г. Б. Гресько.

На Всеукраїнський конкурс «Об’
єднаймося ж, брати мої!» на тему
«Україна, як і великий нацш Кобзар, — вічні» була подана робота
Череватої Лілії (9 клас) вчитель
С. О. Сворак, де учениця посіла ІІІ
місце.
Кожного року перед НоворічноРіздвяними святами у нашому місті
проходить творчий конкурс «Різдво
моєї душі» у номінаціях «Щедрий
вечір, Україно моя», «Казка Різдвяного ангела» та «Різдвяний зорепад». Учні нашої школи є активними
учасниками цього конкурсу. 25 грудня журі конкурсу визначило переможців. Прімак Мар’яна, учениця 7
класу вчитель С. О. Сворак та Черевата Зоряна учениця 5 класу вчитель Г. Б. Гресько у номінації «Казка
Різдвяного ангела» зайняли І місце.

Загальноміський
літературний
конкурс із світової літератури «О,
велич таланту!» не залишає байдужими і наших учнів. На конкурс було
подано 10 творчих робіт. Учениці 10
класу Боднар Тетяна та Борис Надія (6 клас) вчитель М. Д. Біла здобули ІІІ місце.
«Якось непомітно летять хвилини, дні, роки… Деколи ми живемо за
простою формулою: від весни до
зими, від ранку і до вечора…
Але так важливо дбати про душу,
щоб не забруднити її байдужістю,
недобрими вчинками, нечистими
думками…
Так хочеться, немов у чистих росах, викупати її у щирих молитвах,
каятті і милосерді…»
(Із учнівських творів)
С. О. Сворак, голова методоб’єднання
вчителів гуманітарного циклу
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Шкільний турнір з шахів

листопада відбулись змагання із шахів серед учнів
Угорницької ЗШ. Головною
метою проведення змагань було:
формування у вихованців логічного
мислення, розвитку розумових умінь
і навичок, підвищення рівня мотивації до навчання за допомогою шахів.
Під час змагань велась активна
спортивна боротьба, в якій почесне
третє місце посів учень 9 класу Довган Степан, друге місця посів
учень 10 класу Головчинський На-

У

Ми бажаємо трійці найкращих
шахістів школи й надалі досягати
високих результатів у спорті та навчанні. Нехай Ваші перемоги та здобутки прославляють ім’я рідної школи у змаганнях міського рівня.
«Ніхто не пожалкує про час, відданий шахам, адже вони допоможуть у будь-якій професії...» (Тигран
зар, а найкращим став учень 10
Петросян,
чемпіон світу з шахів).
класу Кузів Юрій, який продемонВ. І. Семанюк, вчитель фізичного
стрував неабияке тактичне мисленвиховання
ня у фінальній зустрічі.

Шкільний турнір з шашок

листопаді відбувся шкільний турнір із шашок серед учнів 6-10
класів. За його підсумками І місце посів учень 9 класу Довган Степан, другим був учень 8 класу Лущак
Олег, а третє місце виборов учень 9
класу Клочанюк Святослав. Турнір
проходив з ініціативи вчителя фізич-

ної культури Володимира Ігоровича
Семанюка.
Ми маємо надію, що переможці
змагань будуть гідно представляти
нашу школу на міському турнірі, що
відбудеться у грудні.
О. І. Комановська,заступник
директора з виховної роботи

Участь шкільної команди у турнірі з футзалу

Ц

ього навчального року розпочався третій кубок президента НФК «Ураган» Олександра
Бубена. За допомогою сліпого жеребкування команда школи потратила у групу B разом із СШ №1, гімназія №2 та Українською гімназія №1.
Нашу команду цього року представляють учні 2-5 класів, а саме:

Інгельський Владислав, Ільчишин Владислав, Васатюк Роман, Єналь Роман, Шиманович
Олександр, Вацеба Олександр,
Паньків Максим, Бойчук Тарас,
Оленич Вадим, Сапіжак Тарас,
Бойцан Роман, Челяк Максим.
В. І. Семанюк, вчитель фізичного
виховання, тренер команди

свято миколая в дитячому садку
«Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Звичаї — це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Звичаї, а також
мова — це ті найміцніші елементи, що
об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї, як і мова,
виробилися протягом усього довгого
життя і розвитку кожного народу».
О.Воропай.

УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЯ
У кожній родині вкраїнській
Микола-Угодник в пошані.
В країні колись давньоруській
Миколи дива були знані.
Він в серці Вкраїни — століття,
Його знає кожне дитя.
Які б не були лихоліття,
А справа Святого — свята.
В молитвах, у щирих проханнях
Просили здоров’я і долю.
В бою помагав
у стражданнях,
Зціляв люд від ран і від болю.
Тож, кожна вкраїнська
дитина
Свій погляд до нього
звертає.
Настане груднева година —
Прохання Отець всіх
сповняє.

НОВИНИ З НАРОДНОГО ДОМУ
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VII Галицька хорова академія

орова академія — це величне свято хорового мистецтва. Кожних два роки
у древньому Галичі відбувається обласне свято хорової музики — хорова академія. У 2013
році 29 вересня відбулась уже
VIIГалицька хорова академія, яка
присвячувалась 1115 річниці Хрещення Руси. На свято запросили
24 хори — провідні професійні та
кращі аматорські колективи різної
жанрової приналежності — академічні та хори народної пісні. Хор
Народного дому с. Угорники «Прикарпаття» теж був серед запрошених.
Народний аматорський хор «Прикар-

сено і життєствердно прозвучала
українська народна пісня в обробці М. Леонтивича «Прощай, село»,
та «Послухай, Тарасе» на слова
Ліліани Пирожак та музику В. Папаїки. За високий виконавський
рівень та актуальність репертуару керівник хору Г. А. Мартиненко
отримала грамоту Обласного Методичного центру та подарунки.
Після участі у VII Галицькій
хоровій академії хор «Прикарпаття» продовжує працювати
над вдосконаленням виконавпаття» був визнаний достойним представляти хорову культуру нашого ре- ського рівня та поповненням репергіону. В букет хорової музики влилися туару.
Галина Мартиненко, керівник хору.
пісні у виконанні нашого хору. Підне-

Підсумки чемпіонату

Завершився чемпіонат міста ІваноФранківська з футболу 2013 року

Н

аше село представляли доросла та юнацька команди,
які впродовж року збирали
на сільському стадіоні вболівальників цього видовищного виду спорту.
Підсумовуючи рік хочу подякувати
усім гравцям за самовіддачу та боротьбу на футбольних полях міста
Івано-Франківська та села Угорники.
І хоча командам не вдалося зайняти
високі призові місця, наші спортсмени демонстрували колективну, злагоджену гру та волю до перемоги. Приємно відзначити, те що в командах
немає легіонерів, а спортивну честь
нашого села захищають футболісти,

наші мешканці, що дає перспективу
на подальший розвиток та підвищення професіоналізму.
В турнірі приймало участь десять команд. Наш футбольний
клуб виступив достойно. Доросла
команда посіла сьоме загальнокомандне місце, а юнаки шосте.
З нагоди Нового року та Різдва
Христового вітаю усіх футболістів
та вболівальників села Угорники.
Усім бажаю здоров’я, достатку, витримки та нових досягнень у майбутніх чемпіонатах з футболу.

Нагорода

Д

ва роки працює художнім керівником у нашому Народному
домі Мартиненко Галина Альбертівна. Вона є диригентом і керівником народного аматорського хору
«Прикарпаття» та займається організацією масових заходів у Народному
домі с.Угорники.
У жовтні 2013 року Галина Мартиненко стала володаркою звання
Посол Миру. Цю нагороду пані Галина отримали від Федерації всесвітнього миру. «Посол миру — це

Тренер команди
Володимир Семанюк

колядуймо разом!
Прилетіли ангелята
Прилетіли Ангелята,
Як пташата з неба
І співали всі Дитятку
Весело, як треба:
“Гей же гей же! О Ісусе!
Гей же гей же! Слава!”
Та будили там пастирів
Всю нічку до рана.
Голосили, що на світі
Сталася новина:
Діва в яслах днесь на сіні
Породила Сина,
Боже Дитя, всіх владику.
Пастирі, вставайте,
Біжіть скоро до вертепу,
Його привітайте!

Слава! Слава! – голосили
В час Твого приходу,
І мир людям, як відкрив Бог
Нам свою природу,
Він для людського спасіння
В тілі народився,
Творець світа, Давець
скарбів
В яслах положився.
Поспішім ми до вертепу,
Поклін Му віддаймо
І весело: гей же гей же!
Йому заспіваймо.
Гей же гейже! О Ісусе
Гей же гей же! Слава!
За щасливу твою нічку
Вічна тобі хвала!

звання,яким Федерація всесвітнього
миру нагороджує людей, як визнання їх миротворчих заслуг,та доручення місії служити людству заради
спільного добробуту. Посол миру є
лідером у всіх сферах життя та присвячує себе побудові гармонійної
світової спільноти», — так записано
у кодексі Федерації всесвітнього
миру. Сертифікат Посла Миру Галині Мартиненко вручали у Києві голова Федерації всесвітнього миру
Чонг Джим Хва (Корея) та президент Академії Педагогічних наук
України Василь Кремінь.
Щиро вітаємо Галину Альбертівну.

Тиха ніч
Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б'є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні.
Тиха ніч, свята ніч!
Гей, утри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов'ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б'є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшо нині в Вифлеєм
Щоб спасти цілий світ.
Тиха ніч, свята ніч!
Зірка сяє ясна,
Потішає серця,
Величає Христа.
Дитя святе, як зоря,
Нам світи, зоря ясна!

