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Шановні жителі сіл Ямниця, 
Павлівка, Тязів, Сілець!
Від усього серця радий вітати усіх вас 

зі святами, які добром, надією і родинним 
теплом зігрівають наші душі – Новим 2019 
роком та Різдвом Христовим!

Відходить у минуле важливий рік, пер-
ший рік з моменту створення Ямницької 
об’єднаної громади, котрий збагатив нас 
новим досвідом, згуртував і дав стимул 
до праці. Переконаний, що любов до на-
шого спільного дому, прагнення зробити 

його кращим будуть надалі слугувати головними пріоритетами на майбутнє.
Новорічні свята завжди несуть із собою нові надії і сподівання. Тож нехай 

усі негаразди залишаться у старому році, а заповітні бажання і мрії обов’язково 
здійсняться в прийдешньому. Святкуючи Різдво Христове, побажаємо один 
одному Любові та Віри. Подаруємо найдорожче і найцінніше – тепло наших 
сердець, увагу і турботу нашим близьким та рідним. Хай Різдвяна зоря запа-
лить у наших серцях вогонь надії та оптимізму, наснаги і невичерпної енергії.

Зичу Вам міцного здоров’я, безмежного особистого щастя, сімейного за-
тишку, життєвих гараздів і статків, бадьорого настрою, прихильності людської 
долі й Божого благословення.

З найкращими вітаннями і побажаннями — 
голова Ямницької об’єднаної територіальної громади Роман КРУТИЙ

Дорогі в Христі!

З великої Божої ласки ми знову вступили в час святкування Різдва Хрис-
тового, яке сповіщає всьому людству велику радість народження Спасите-
ля. Різдво Христове — це свято радості, бо Ісус Христос сповістив світові 
про те, що всі люди є дітьми Божими. В Різдвяну ніч серце завмирає в очі-
куванні дива, здається, що пройде ще зовсім небагато часу і все змінить-
ся на краще, в життя прийде довгоочікуваний мир і спокій, здійсняться всі 
мрії і сподівання. 

Тому у цей величний день народження Божого Сина, прийміть від нас 
найщиріші вітання. Нехай світле свято принесе Боже благословення на кожен 
день, благодать і мир в дім, любов і взаєморозуміння в сім’ю, радість і спокій 
у серце, чуйність та щирість у душу, щастя і добробут в життя.

Молитовно випрошуємо великих Божих ласк для всіх жителів, парафіян 
та гостей Ямницької ОТГ і надалі проживати в радості, щасті, здоров’ї, спокої, 
мирі на многії і благії літа.

З благословенням Господнім — 
митрофорний протопресвітер о. Богдан КУРИЛІВ, 

о. Ярослав РОЖАК, о. Орест СМИЦНЮК, о. Дмитро КУБАЦЬКИЙ, 
о. Василь СЕНЬКО, о. Володимир ЗАЛІСЬКИЙ, о. Василь СМИЦНЮК

Дорога громадо!

Від імені колективу КП «Ямниця» прийміть вітання з Новим 2019 роком 
та Різдвяними святами.  Щиро бажаємо Вам добробуту, взаєморозуміння, 
успіхів, нових звершень, благополуччя, процвітання та здійснення найзапо-
вітніших мрій! Добра і щастя Вам у новому році, міцного здоров’я, тепла і за-
тишку в кожній оселі.

Зі святами Вас, шановні! Христос Рождається!

Керівник КП «Ямниця» Руслан САВУЛЯК

З Новим роком та Різдвом Христовим, 
співвітчизники!

Сердечно вітаємо зі світлими і радісними святами Нового року та Різдва 
Христового! Бажаємо, аби Новий рік обдарував Вас щастям і радістю, додав 
життєвої наснаги, духовного оновлення, мудрості, витримки та оптимізму. 
Кожній родині бажаємо мирного неба, гараздів, добра і злагоди. Хай доля бу-
де прихильною для нашої громади і нашої держави.

Бажаємо Вам веселих свят!

Голова ГО «Ямницька спілка учасників АТО» Володимир РЕГА

Шановні друзі!

Від усієї душі бажаємо Вам та Вашим близьким міцного здоров’я, доброї 
долі, творчого натхнення, вагомих досягнень, удачі та благополуччя. Приєм-
них Вам новорічних та Різдвяних свят, здійснення усіх мрій, прагнень і спо-
дівань. Нехай злагода, взаєморозуміння і любов панують у Ваших серцях!

Щасливого Різдва і вдалого Нового року!

Громадська організація «Молодіжний альянс Ямниці»

“В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля”.

Тарас ШЕВЧЕНКО

Ой хто, хто Миколая любить… 
У закладах освіти та культури Ямницької ОТГ 

відзначили улюблене дитяче свято
Протягом 18-19 грудня 2018 року в закладах освіти та культури Ямницької ОТГ 
відбулися заходи, присвячені дню Святого Миколая.

Для дітей цей день – особливий, адже на-
стає час сюрпризів, час здійснення дитячих 
мрій та сподівань. У ліцеях, гімназіях, садочку 
та одному з будинків культури Ямницької ОТГ 
з нагоди такого радісного свята були організо-
вані тематичні заходи, на яких вихованцям та 
учням кожного навчального закладу, а також 
учасникам спортивних, релігійних і мистець-
ких гуртків вручили пакунки з солодощами. 
Щедрі дарунки діти отримали за сприяння 
голови Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Романа Крутого і депутатського кор-
пусу, а також підприємств ТОВ “Мрія Фармінг 
Карпати” та ДП “Ямниця”.

У дитячому садочку “Зіронька” Ямниць-
кої ОТГ 18 грудня пройшли святкові ранки. 
Вихователі груп підготували з дітками розва-
жальні програми, наповнені піснями, віршами, 
танцями і сценками. Зайчики, Ведмедики, Зі-
рочки, Бджілки, Сніговики, Ангелики, Гномики 
та Білочки – якого персонажа тільки не було у 
дитячому хороводі. Кожен малюк мав свій не-
повторний образ і втілював його якнайкраще. 
На завершення ранкової програми до малечі 
завітав Миколай, потішивши усіх смачними 
гостинцями. Завідувач садочка Оксана Шун-
това висловила щиру вдячність керівництву 
об’єднаної громади за щедрі дарунки для дітей. 

Святкування у ЗДО “Зіронька” відвідала на-
чальник відділу освіти Ямницької ОТГ Наталія 
Вин ник, яка подякувала малятам за чудове свято 
і побажала здійснення усіх мрій,  навіть найпота-
ємніших,  котрі вони довіряють лише Миколаю.

18 грудня учнівська адміністрація Ям-
ницького ліцею разом з педагогом-організа-
тором Наталією Деркач підготували для мо-
лодших класів навчального закладу цікаве 
дійство за участі казкових персонажів улю-
блених дитячих історій. На захід завітали на-

чальник відділу освіти Ямницької ОТГ Наталія 
Винник, начальник відділу культури, молоді та 
спорту Ямницької ОТГ Христина Попадинець, 
вчителі, учні, їхні батьки й гості.

Найменші глядачі із цікавістю спосте-
рігали за перебігом захоплюючого сюжету. 
Наприкінці на сцену вийшов святий Миколай, 
який запевнив дітей, що добро завжди тор-
жествуватиме, а потім обдарував всіх учнів 
солодкими смаколиками. У ролі Чудотворця 
на святі для школярів виступив отець Ярос-
лав Рожак. Наостанок директор Ямницького 
ліцею Йордана Лесів висловила щиру вдяч-
ність владі Ямницької ОТГ за щедрі гостинці 
для учнів, а організаторам – за старання і по-
даровану чудову атмосферу. 

У Павлівському ліцеї також відбулися 
заходи, присвячені Дню Святого Миколая. 18 
грудня учні 5 класу під керівництвом класного 
керівника спільно з батьківським комітетом 
провели свято милосердя “Ходить по землі 
Святий Миколай”. Метою заходу було поясни-
ти дітям, що потрібно вірити в дива  святих, 
бути добрим та слухняним, і тоді все задумане 
обов’язково здійсниться, бо святий Миколай 
не тільки роздає подарунки, а й повсякчас до-
помагає усім потребуючим.

Крім того, школярі Павлівського ліцею 
спільно з учителями й батьками взяли участь 
в попередньо організованій щорічній благо-
дійній акції “Святий Миколай іде до сиріт”. Зі-
брані речі (канцтовари, одяг, засоби особистої 
гігієни, іграшки) було передано вихованцям 
Надвірнянської гімназії №5.

19 грудня, у день храмового празника в 
Павлівці, завдяки спільній праці Павлівсько-
го ліцею та церковного комітету села, учні і їх 
батьки традиційно зібралися у церкві Свято-
го Миколая Чудотворця (долішня парафія) до 

спільної молитви, щоб відчути щиру радість 
від присутності духа милосердя та доброти. 
Діти розповідали віршики, співали пісні, за 
що Миколай нагородив їх смачними презен-
тами. Свято подарувало усім присутнім не-
забутні враження та казковий передноворіч-
ний настрій.

Завітав 19 грудня Миколай і в Тязівську 
гімназію. Талановита учнівська молодь під-
готувала для своїх однолітків чудове дійство 
з піснями, віршами і тематичною сценкою про 
Чудотворця. Учні добре виконували свої ролі, 
і цікавого колориту їхнім образам додавали 
сценічні костюми відповідних персонажів.

Порадіти разом з дітьми на захід прийшов 
староста Тязівського старостинського округу 
Василь Боднарчук. Він подякував керівництву 
Ямницької ОТГ за гостинці для учнів, а також 
привітав усіх зі святом, побажавши, аби щира 
радість і злагода освітили кожну оселю, а благо-
дать святого покровителя завжди зігрівала душу. 

Директор Тязівської гімназії Оксана Щер-
бій у своєму вітальному слові подякувала усім, 
хто долучився до організації заходу, за пода-
рований гарний настрій і святкову атмосфе-
ру. Наостанок ніхто з учнів не залишився без 
солодкого подарунка від Святого Миколая.

У Сілецькій гімназії школярі, педагоги, 
батьки та громадськість села 19 грудня зі-
бралися разом на святковому концерті. Ціка-
ву програму заходу глядачам представляли 
вихованці дошкільної групи, першокласники, 
дівчата-вокалісти і танцювальний колектив 
«Барвінок NEW». Всі учасники дійства отри-
мали за свої старання солодкий дарунок з 
рук Святого Миколая.

Ще одним цікавим дійством, присвяченим 
дню Миколая у Сільці була авторська театра-
лізована вистава на шість дій “Дуже-дуже  ми 
чекаєм на Святого Миколая”, яка відбулася 18 
грудня у будинку культури с. Сілець.

 Закінчення на 10 стор.
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Перший рік разом
(Звіт голови Ямницької об’єднаної територіальної громади Романа Крутого за 2018 рік)
Шановні жителі Ямниці, Павлівки, Сільця і Тязева!
Минув рік з часу створення Ямницької об’єднаної територіальної 

громади, перший рік нашої з вами спільної праці. Завдяки злагодже-
ній роботі керівництва громади, депутатського корпусу, керівників 
підприємств, установ та організацій, підприємців, а також активних 
мешканців нам вдалось реалізувати чимало із поставлених завдань 
і досягнути позитивних результатів.

Роботу ОТГ можна охарактеризувати як конструктивну та по-
слідовну, і, не зважаючи на політичні та економічні труднощі у дер-
жаві, нам з вами вдається зберігати стабільність та приймати ви-
важені рішення.

Загальна інформація про громаду
Ямницька ОТГ утворена в 2017 році. До її складу входять чоти-

ри населені пункти: Ямниця, Павлівка, Сілець Тязів. Загальна пло-
ща 76,05 кв. км. Загальна кількість населення – 8156 чол. (станом 
на 1 січня 2018 року).

До складу Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади було обрано 26 депутатів (Ямниця – 11, Павлівка – 7, Сі-
лець – 4, Тязів – 4). Перша сесія відбулася 23 листопада 2017 ро-
ку, на ній було визнано повноваження голови та депутатів, обрано 
секретаря ради.

На другому пленарному засіданні першої сесії пятого грудня 
2017 року було утворено п’ять постійних депутатських комісій, ви-
конавчий комітет (19 чоловік), затверджено кількість та структуру 
виконавчого апарату сільської ради (8 відділів, 54 працівники), ви-
значено три старостинські округи. На другій сесії від 21 грудня 2017 
року було затверджено перший бюджет ОТГ. 

Усього за звітний період відбулося дев’ять сесій, прийнято 237 
рішень сесій, п’ять засідань виконавчого комітету, видано 210 роз-
поряджень голови, зареєстровано 911 звернень громадян та 75 де-
путатських запитів.

На початок нового бюджетного року було прийнято більшість 
Програм для розвитку ОТГ, були здійснені заходи щодо передачі 
установ громади із спільної власності громад району у комуналь-
ну власність об’єднаній територіальній громаді (амбулаторії, ФАПи, 
НВК, бібліотеки, будинки культури). Завдяки виваженій співпраці 
депутатів, членів виконавчого комітету та працівників апарату сіль-
ської ради всю процедуру проведено вчасно та в рамках чинного 
законодавства: організовано роботу закладів освіти та культури, 
вирішено питання щодо утримання закладів охорони здоров’я та 
оплати праці медичним працівникам, врегульовано механізм отри-
мання жителями громади адміністративних послуг в інших органі-
заціях, установах району тощо.

Бюджет
Правильно сформований бюджет – запорука процвітання гро-

мади. Для Ямницької ОТГ у 2018 р. він був запланований в сумі 81,0 
млн гривень. 

За структурою бюджет громади складається з двох фондів (за-
гального і спеціального) та міжбюджетних трансфертів (субвенція 
держбюджету та реверсна дотація). За 12 місяців діяльності грома-
ди у поточному році бюджет виконано на 120 % – 97 733, 868 тис. 
грн станом на 18.12.2018 р.

Загальний фонд без урахування трансфертів становить 69 506,976 
тис. грн, з трансфертами – 97 339, 682 тис. грн.

До спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло 
7 216,702 тис. грн, (з урахуванням – 10 729, 402 тис. грн).

Місцевий бюджет отримав підтримку від держави у вигляді ме-
дичної, освітньої, інфраструктурної субвенцій та на соціально-еконо-
мічний розвиток територій. До загального і спеціального фондів з 
держбюджету у вигляді субвенцій надійшло 31 345, 406 тис. грн, в т.ч.:

субвенція на формування інфраструктури – 2 560, 400 тис. грн,
медична субвенція – 6 346, 400 тис. грн,
освітня субвенція – 13 398, 100 тис.грн,
 субвенція на соціально-економічний розвиток окремих тери-

торій – 500 тис. грн.
Основні доходи по видах податків згідно із бюджетною кла-

сифікацією:
ПДФО – 56 512, 553 тис. грн;
Акциз – 3 405, 323 тис. грн;
Єдиний податок – 1 818, 500 тис. грн;
Податок на майно – 7 666, 100 тис. грн.
Крім того, за 2018 рік Ямницька ОТГ повернула до державного 

бюджету 6,5 млн гривень реверсної дотації.

Розподіл видатків Ямницької сільської ради 
на 2018 рік

Загальна кількість капітальних видатків по ОТГ становить 45 073 
тис. грн (здійснено касових видатків – 32 250, 9 тис. грн). В розрізі 
по населених пунктах: Ямниця – 16 875 тис. грн; Павлівка – 12 600 
тис. грн; Сілець – 8 075 тис. грн; Тязів – 7 450 тис. грн.

На даний момент головні розпорядники бюджетних коштів ви-
конання передбачених на поточний рік робіт. 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ
В ОТГ затверджено 15 програм різноманітного спрямування для 

покращення життєдіяльності та розвитку громади. Кожна програма 
передбачає фінансування та витрати на реалізацію відповідних за-
ходів та форм діяльності.

№ Назва програми Передбачено В и д а т к и
  тис. грн тис. грн
1 Програма благоустрою населених 
пунктів об’єднаної територіальної громади 
на 2018-2020 роки 14 803 10 584
2 Програма здійснення заходів з 
фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки 410 255
3 Програма національно-патріотичного 
та культурно-просвітницького характеру, 
професійних свят, вшанування 
кращих людей об’єднаної територіальної 
громади на 2018-2020 роки 1 383 1 373
4 Програма охорони природного 
навколишнього середовища 
Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2020 роки 4 568 1 828
5 Програма підтримки діяльності 
громадської організації 
“Ямницька спілка 
учасників АТО” на 2018-2020 роки 100 100
6 Програми розвитку земельних відносин 
та охорони земель на території 
Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2020 роки 1 496 17
7 Програма розвитку місцевого 
самоврядування в 
Ямницькій об’єднаній 
територіальній громаді на 2018-2020 роки 135 52
8 Програма розвитку системи надання 
адміністративних послуг в Ямницькій 
об’єднаній територіальній громаді - 150
9 Програма розвитку співробітництва 
з міжнародними організаціями та регіонами 
на 2018-2020 роки 120 47
10 Програма соціального захисту 
населення в Ямницькій об’єднаній 
територіальній громаді на 2018-2020 роки 968 814
11 Програма соціально-економічного 
та культурного розвитку Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади на 2018 рік — —
12 Програма фінансової підтримки 
громадської організації “Футбольний клуб “Вихор” 
Ямниця” на 2018-2020 роки 460 460
13 Цільова програма “Духовне життя” 
на 2018-2020 роки 260 220
14 Цільова соціальна програма з 
оздоровлення та відпочинку дітей 
в Ямницькій об’єднаній територіальній громаді 
на 2018-2020 роки 40 40
15 Програма профілактики злочинності 150 —

Наявність в ОТГ затверджених програм дозволяє залучати різ-
номанітні джерела фінансування тих чи інших заходів. 

Узагальнюючим прогностичним документом є Програма соці-
ально-економічного та культурного розвитку ОТГ, яка акумулює всі 
нагальні потреби та проблеми громади. Програма соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку є також умовою залучення держав-
ної інфраструктурної субвенції.

Одночасно з розробкою та забезпеченням Програм в громаді 
протягом року відбувалися заходи та роботи над створенням Стра-
тегії розвитку ОТГ. Методологічний супровід створення Стратегії 
здійснює Офіс реформ (Центр розвитку місцевого самоврядуван-
ня) за сприяння Програми «U-LEAD з Європою». Наявність Стратегії 
розвитку дозволить раціонально планувати напрями та пріоритети 
розвитку, претендувати на Європейські фонди та гранди, створити 
бачення майбутнього громади.

Інфраструктура, транспорт та ЖКГ
Основну увагу цього року було звернуто на покращення інфра-

структури та благоустрою населених пунктів, здійснення капіталь-
них ремонтів доріг та тротуарів.

У дорожній сфері було відремонтовано (капітальний та поточ-
ний ремонти) понад 25 км доріг місцевого значення на суму понад 
15 000 тис. грн (в т. ч. використана вся інфраструктурна субвенція 
2 560 тис. грн).

У транспортній інфраструктурі було здійснено заходи: встанов-
лення бруківки на тротуарах, ремонт мостів, встановлення зупинок, 
створення та відновлення елементів безпеки руху, проведено освіт-
лення вулиць, перехід через залізницю та інше. Загалом на суму по-
над 2,5 млн. грн.

Продовжуються роботи по каналізуванню домогосподарств в 
с. Ямниця. На це використано близько 2 млн. грн (1,35 млн. грн з 
обласного бюджету). Збереження екології та запобігання катастро-
фам підкріплюється програмою та коштами з екологічного фонду. 
Основні заходи – це укріплення берегів габіонами на суму близько 
2,7 млн. грн (половина – це кошти обласного бюджету).

На покращення благоустрою (елементів благоустрою, бруку-
вання територій) було витрачено також понад 10 млн. грн. Близько 
одного мільйона витрачено на встановлення дитячих, спортивних 
(тренажерних) майданчиків.

Тісна робота в цьому напрямку ведеться з місцевим КП «Ямниця». 
На роботи, потреби та функціонування підприємства було виділено 
близько 2 709 тис. грн, а також 800 тис. грн на придбання трактора 
та комплектуючих. На даний момент проведені тендерні закупівлі.

Зроблені перші кроки в напрямку інвентаризації земель та онов-
лення генпланів населених пунктів (250 тис. грн на генплан с. Сілець). 
У вересні Ямницька об’єднана територіальна громада офіційно отри-
мала у комунальну власність землі сільськогосподарського призна-
чення поза межами населених пунктів (154,8033 га).

Загалом на інфраструктуру та благоустрій використано близь-
ко 30 млн. грн.

Освіта
Першим кроком розвитку освіти в ОТГ було створення відділу 

освіти та реформування системи навчальних закладів відповідно 
до вимог законодавства. А з нового навчального 2018/2019 року 
в усіх школах ОТГ 100-відсотково введена Програма «Нова укра-
їнська школа».

Загальна сума видатків на заклади освіти (ремонт приміщень, 
заміна системи опалення, утеплення фасадів шкільних будівель, за-
купівля інвентаря та матеріалів тощо) становить понад 9 млн. грн. З 
них – 600 тис. грн за програмою «Нова українська школа». Освітня 
субвенція з Держбюджету, як уже говорилося, склала 13 398,1 тис. грн.

На основі конкурсного відбору було обрано нового керівника 
Ямницького ліцею – Йордану Лесів, яка представила нову страте-
гію розвитку ліцею.

Для дітей навчальних закладів постійно проводяться різнома-
нітні заходи, змагання, літні шкільні та духовні табори, участь в про-
ектах, ярмарок професій тощо.

Медицина
Відповідно до вимог медичної реформи утворено КНП Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Ямницької сільської ради 
ОТГ та обрано на конкурсній основі керівника Марину Островську. 

Центр підписав угоду з Національною службою здоров’я Украї-
ни. Загальна сума медичної субвенції – 6 346,400 тис. грн. З моменту 
функціонування Центру на основні потреби виділено понад 1 млн. грн.

Для роботи Центру за сприяння керівника АТ «Івано-Франківськ-
цемент» Миколи Круця було придбано автомобіль. 

Постійно ведеться робота в напрямку покращення якості на-
дання медичних послуг, збільшення функціональності і залучен-
ня нових медичних спеціалістів та поповнення матеріально-тех-
нічної бази.

Культура. Духовність
Від моменту створення громади її заклади культури демонстру-

ють високий рівень активності й злагодженості у роботі. В ОТГ ство-
рено відділ культури, молоді та спорту.

Проведено ряд заходів: Розколяда, Гаївки-фест, дійство Івана 
Купала, дні сіл, День незалежності, Дитячий молодіжний фестиваль-
конкурс української народної та естрадної сучасної пісні «Дзвінкі 
голоси» та ін. Проведено першу спільну велопрощу до Крилоса «За 
мир і спокій в Україні», урочисті заходи з нагоди різноманітних свят 
(День захисника України, 100-річчя ЗУНР). Загалом на розвиток куль-
тури витрачено близько 1 млн. грн.

Для наповнення фондів сільських бібліотек було виділено близь-
ко 200 тис. грн.

Проведено конкурс на створення символіки Ямницької ОТГ. Пе-
реможці конкурсу Анатолій Лесів та Віталія Зуб’як.

Активно підтримується діяльність музичної школи. Для учнів Ям-
ницької ДМШ придбано електропіаніно, костюми, обладнання тощо.

В рамках програми “Духовне життя”, на підтримку храмів Ям-
ницької ОТГ було виділено 250 тисяч.

Спорт
Підтримці та фінансуванню спорту приділяється теж немало уваги. 
З метою пропаганди занять спортом, вперше проводилась Спар-

такіада для молоді ОТГ: міні-футбол, волейбол, настільний теніс і 
шашки, кульова стрільба.

Вперше було організовано турнір з міні-футболу серед шко-
лярів 5-6-х та 8-9-х класів навчальних закладів Ямницької ОТГ, 
метою якого є популяризація здорового способу життя та актив-
ного відпочинку.
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120 тис. грн виділено на фінансування сільських футбольних 
команд. Згідно з Програмою фінансової підтримки громадської ор-
ганізації “Футбольний клуб “Вихор” Ямниця” на 2018-2020 роки виді-
лено 460 тис. грн. На утримання та ремонт (реконструкцію) стадіонів, 
майданчиків, трибун та технічних приміщень виділено 2,5 млн. грн.

У Ямницькому ліцеї вже понад рік успішно функціонує спортив-
на секція самбо/дзюдо.

Загалом на спорт в ОТГ витрачено близько 3 млн. грн.

Громадськість
Надзвичайно велику увагу приділено роботі з громадськістю. 

За рік було проведено декілька зборів села, зустріч з підприємця-
ми та бізнесменами, громадські слухання на важливі питання роз-
витку громади.

Активна співпраця та підтримка ГО «Молодіжний альянс Ямниці» 
(50 тис. на діяльність – придбано проектор, завдяки якому організо-
вано кіно просто неба). Співпраця місцевої влади з ГО «Ямницька 
спілка учасників АТО» (100 тис. грн на діяльність та потреби). Тренін-
ги для учнів, роз’яснювальна робота (практичні заняття з тактичної 
медицини і самозахисту), пейнтбол.

Міжнародна співпраця
Завдяки напрацюванням попереднього керівництва, підтримці 

депутатів і активній роботі відділу проектів та програм місцевого 
самоврядування Ямницької сільської ради ОГТ навесні 2018 р. бу-
ло підписано Угоду про співробітництво між Ямницькою сільською 
радою ОТГ та ґміною Сьвьонтки Варміно-Мазурського воєводства 
Республіки Польща. Протягом року відбулося декілька взаємних 
візитів делегацій (соціально-культурний візит польської молоді та 
керівництва ґміни польських партнерів до Ямниці, візит української 
делегації на святкування Дня урожаю в Сьвьонтки).

Делегація ОТГ відвідала також ґміну Залешани (Підкарпатське 
воєводство, Республіка Польща) з метою участі в Програмі Тран-
скордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Активна співпраця також проводиться з партнерами Тисмениць-
кого району – ґміною Стшельце Опольськє (Опольськє воєводство, 
Республіка Польща) та м. Бандера (Техас, США). На святкування Дня 
Незалежності Ямницьку ОТГ відвідала офіційна делегація з Стшелєц 
Опольських та з м. Зост (Німеччина).

Представники Ямницької ОТГ брали участь в навчальних по-
їздках до прикордонних повітів Румунії та Поморського воєводства 
Республіки Польща. Мета – вивчення досвіду адміністрування та ви-
рішення основних проблем управління і розвитку територій.

Управління та надання послуг
Керівництво ОТГ прагне до ефективності та прозорості, якості 

та доступності в питаннях управління та наданні послуг.
На завершальному етапі створення ЦНАПу, що здійснюється в 

рамках Програми «U-LEAD з Європою» (фаза впровадження). Від-
повідно до технічних умов відкриття планується в першому квар-
талі 2019 року.

На даний момент всі послуги надаються працівниками виконав-
чого апарату сільської ради. Здійснюється також надання матеріаль-
ної допомоги, відзначаються ювіляри громади, проводилась акція 
«Великодній кошик» та інші заходи для соціального забезпечення 
населення. Здійснюється підтримка та консультації населення з пи-
тань оформлення субсидій.

Тісна співпраця ведеться з депутатським корпусом, постійне 
реагування на запити та звернення від громадян.

Ямницька сільська рада ОТГ є членом Асоціації ОТГ Прикарпаття, 
регіонального відділення Асоціації міст України. Підписано договір 
про співпрацю з Прикарпатським національним університетом ім. В. 
Стефаника в сфері профорієнтації, написання спільних проектів тощо. 

Вся інформація про діяльність ОТГ висвітлюється на сайті www.
yamnytsya-otg.if.ua

Оновлено назву газети – «Єдина громада. Вісник Ямницької 
ОТГ» та її періодичність.

Проектна діяльність
У структурі апарату функціонує відділ проектів та програм 

місцевого самоврядування, яким за рік діяльності було підго-
товлено та подано понад 30 проектів різноманітного спряму-
вання та характеру на можливі зовнішні джерела фінансування 
(Обласний конкурс, Державний фонд регіонального розвитку, 
Посольства Німеччини, Польщі, США, Великої Британії, Ераз-
мус, Міністерства молоді і спорту України, U-LEAD з Європою, 
екологічні фонди та ін.)

Відібрані проекти:
1. «Державно-приватне партнерство: запорука розвитку туриз-

му та інфраструктури громади» – переможець IX Обласного кон-
курсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. З 
бюджету області буде виділено 500 тис. грн (загальна вартість про-
екту 950 тис. грн).

2. Створення ЦНАП у рамках фази впровадження Програми 
«U-LEAD з Європою» (інституційне та матеріальне забезпечення ді-
яльності ЦНАП). Приблизна вартість проекту 1 млн. грн (внесок 
громади 150 тис. грн).

3. «В якій Європі ми хочемо жити?» - партнерська участь в Про-
грамі «Еразмус+». Головний бенефіціар – Стшельце Опольськє (Поль-
ща). Вартість проекту 23 тис. євро. В рамках проекту діти з Тисме-
ницького району (5 дітей з ОТГ), Польщі, Литви, Чехії, Німеччини 
взяли участь в літньому таборі в м. Боровіце.

4. За сприяння відділу – «Спадщина і я» Освітній проект Про-
грами Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна. 
Команда з Ямницького ліцею взяла участь у фіналі шкіл (24 школи 
з трьох країн).

5. За сприяння відділу – «Компола»: отримано компостер для 
потреб школи.

6. Проект «Громада для людини: підвищення компетентності 
громад для розвитку соціальних послуг» від Програми «U-LEAD з 
Європою» (триває).

7. Проект «Е-рішення для громад» від Програми «U-LEAD з Єв-
ропою» (триває).

Ямницька ОТГ в 2019 році
Плани на наступний рік:
1. Будівництво адміністративно-культурного центру.
2. Відкриття ДЮСШ.
3. Встановлення переходу через залізницю (отримано тех-

нічні вимоги).
4. Створення скверу-площі.
5. Будівництво фітнес-центру.
6. Проведення каналізування.
7. Ремонт доріг (першочергово вул. Шевченка в с. Павлівка) 

та ряд інших питань.

ОСНОВНІ ПРОВЕДЕНІ РОБОТИ ТА ВИТРАТИ НА НИХ
№ Захід, діяльність, роботи, послуги Вартість, тис.грн
1 На Храми ОТГ 250,000
2 Поточний ремонт доріг с. Павлівка (Героїв УПА, 
Карпатська, Грушевського, Довбуша, Хвильового, Миру, 
Тихого, Довженка, Височана, Галицька. 16 Липня, 
Левицького, Шептицького, Стефаника, Стрілецька, 
1 Листопада, Черемшини, Когуча, Стуса, Бандери, 
Стефанчука, Целевича, Куліша, Сагайдачного, 
Запорізька, Св. Миколая, Марка Вовчка) 852,215
3 Поточний ремонт доріг с. Тязів (Воїнів УПА, 
Лесі Українки, Коцюбинського, Залізняка, 
Хімік, Нова, Рильського, Стефаника) 336,489
4 Поточний ремонт доріг с. Ямниця (Бандери, Зелена, 
Рильського, Гагаріна, Хмельницького, Галицька, 
Тичини, Луг, Смицнюка, Самостійна, 
Коцюбинського, Кампучія) 1475,790
5 Капітальний ремонт доріг с. Павлівка (Шевченка) 3716,803
6 Капітальний ремонт доріг с. Сілець 
(Шевченка, Височана, Українських Повстанців, 
Грушевського, Лесі Українки, Панаса Мирного) 2586,230
7 Капітальний ремонт доріг с. Тязів (Шевченка, 
Стефаника, Марка Вовчка, Руданського, Франка) 2223,030
8 Капітальний ремонт доріг с.Ямниця (Нижникевича, 
Шухевича, Кампучія, Коцюбинського, Савчака, 
Гагаріна, Бандери, Галицька) 2606,680
9 Вуличне освітлення в с.Ямниця (Галицька) 356,940
10 Вуличне освітлення в с. Павлівка 
(Миру, 22 Січня, Зарічна, Січинського, Тачинського, 
Вітовського,  Бандери, Шевченка, Крушельницької, 
16 Липня, Сагайдачного, Марка Вовчка, Тичини, 
Черемшини,  Куліша, Героїв УПА, Шухевича) 315,747
11 Вуличне освітлення в с. Сілець (Зузука, 
Марка Черемшини, Колюжка, Лесі Українки, Миру, 
Шевченка, Вітовського, Івасюка, Франка, 
Грушевського, Марка Вовчка) 472,013
12 Вуличне освітлення в с. Тязів (Франка) 110,873
13 Каналізація в с. Ямниця (Шевченка - Поповича), 
водостоки (Привокзальна, Небесної сотні, 
Галицька-Кампучія) 2 649,516
14 Каналізація (водостоки) в с. Павлівка 
(Крушельницької, Кармелюка) 13,371
15 Берегозакріплення в с. Павлівка (Я. Мудрого) 1 405,166
16 Берегозакріплення в с.Ямниця (Савчака) 1 480,000
17 Благоустрій та озеленення 39,981
18 Благоустрій території Ямницького ліцею 1400,000
19 Реконструкція стадіону в с. Ямниця 800,000
20 Роздягалки на стадіон, с. Павлівка 1100,000
21 Водопостачання та опалення Павлівського ліцею 1949,978
22 Утеплення Сілецької гімназії 1538,000
23 Пішохідний перехід 
(проектно-вишукувальні роботи) 160,635
24 Пішохідні доріжки в с. Тязів (Галицька) 287,073
25 Пішохідні доріжки в с. Ямниця 
(Галицька-Бангладеш, Привокзальна) 401,030
26 Дорожні дзеркала Відеоспостереження 20,242
27 Обслуговування світлофора 96,037
28 Інвентаризація земель с. Сілець 255,364
29 ЦНАП 150,000
30 Зупинки та велопарковки 620,860
31 Дитячі та спортивні майданчики 885,551
32 Програма «Нова українська школа» 592,000
33 Заміна даху Павлівський ліцей 450,000
34 Заміна даху Сілецької гімназії 900,000

Секретар сільської ради 
Ю. ПРОЦЕНКО

Обрано головного лікаря КНП 
„Центр первинної медико-

санітарної допомоги” 
Відповідно до розпорядження голови Ямницької сільської ради ОТГ від 16 листопада 
2018 року, було оголошено конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря ко-
мунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допо-
моги” Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади.

До складу конкурсної комісії увійшли представники засновника, медичної галузі, громад-
ських організацій Ямницької ОТГ. Участь в конкурсі взяв лише один кандидат – Марина Ост-
ровська, в.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги” Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади.

13 грудня 2018 року відбувся конкурсний відбір. Після заслуховування конкурсної про-
позиції комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади конкурсна комісія 
провела із кандидатом на посаду головного лікаря КНП ЦПМСД співбесіду. Рішенням кон-
курсної комісії Марину Островську оголошено переможцем конкурсу.

Члени конкурсної комісії  привітали нового головного лікаря КНП “Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги”, побажавши їй міцного здоров’я, благополуччя та успіхів у нелег-
кій і відповідальній роботі.

Ямницька ОТГ – переможець 
IX Обласного конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого 

самоврядування
5 грудня 2018 р. у залі засідань Івано-Франківської обласної ради від-
бувся захід з нагоди Дня місцевого самоврядування, на якому було 
нагороджено переможців IX Обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування і кращих представників місце-
вого самоврядування.
На урочистій події були присутні 

голова Івано-Франківської обласної 
ради Олександр Сич, голова Івано-
Франківської обласної державної 
адміністрації Олег Гончарук, пер-
ший заступник голови обласної ра-
ди Василь Гладій, заступник голови 
обласної ради Сергій Басараб, голо-

ва Ямницької об’єднаної територі-
альної громади Роман Крутий, го-
лова Тисменицької районної ради 
Тетяна Градюк, заступник керівника 
виконавчого апарату Тисменицької 
районної ради Михайло Королик, а 
також керівники органів місцевого 
самоврядування, керівники районних 

центрів, старости ОТГ та інші пред-
ставники громад.

Участь у дев’ятому обласному 
конкурсі взяли 150 проектів від 87 
місцевих рад, в тому числі 16 ОТГ, се-
ред яких і Ямницька. Переможним 
проектом Ямницької громади став 
“Державно-приватне партнерство – 
розвиток туризму та соціальної інф-
раструктури громади”, і з обласного 
бюджету буде виділено 500 тис. грн 
на його реалізацію.

Також під час зустрічі кращих 
представників місцевого 
самоврядування нагоро-
дили почесними грамота-
ми та подяками. Зокрема, 
за сумлінну працю в орга-
нах місцевого самовряду-
вання, високий професіо-
налізм, вагомий внесок у 
соціально-економічний 
та культурний розвиток 
громад області та з наго-
ди відзначення Дня міс-
цевого самоврядування 
грамотою обласної ради 
було нагороджено началь-
ника відділу правової та 
кадрової роботи Ямниць-
кої сільської ради ОТГ 
Оксану Качан.
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Комунальне підприємство “Ямниця” 
отримало новий трактор

20 грудня 2018 року у Ямницьку громаду було достав-
лено новий трактор “Беларус-82.1” та додаткове обладнан-
ня для нього: причіп тракторний самосвальний з надстав-
ними цільнометалевими бортами 2ПТС-4,5, щітка дорожня 
НО-86, відвал для снігу (гідроповоротний) КНО-Г. Зустріча-
ли новоприбулу техніку голова Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади Роман Крутий та керівник КП “Ямниця” 
Руслан Савуляк.

Колісний трактор для комунального підприємства “Ям-
ниця” придбаний сільською радою за сприяння керівництва 

Ямницької ОТГ та депутатського корпусу, для котрих постійна 
турбота про належний стан матеріально-технічного забезпечен-
ня КП “Ямниця” є одним із пріоритетних напрямів діяльності.

Відтепер придбана техніка забезпечить збільшення кіль-
кості та якості комунальних послуг, що надаються насе-
ленню, а також сприятиме покращенню стану благоустрою 
населених пунктів об’єднаної громади, поліпшенню еколо-
гічної ситуації та забезпеченню комфортних умов прожи-
вання мешканців. 

ЯМНИЦЯ
На адміністративний центр об’єднаної грома-

ди за перший рік було виділено понад 16 млн грн, 
а це приблизно п’ята частина бюджету. Основний 
акцент було зроблено на покращенні благоустрою 
та інфраструктури. Протягом року здійснено поточ-
ний ремонт більше десятка вулиць села на суму 
понад 1,5 млн грн, а капітальний ремонт дорож-
нього покриття – на 2,6 млн. грн. 

Для покращення дорожньо-транспортної інф-
раструктури продовжились роботи з освітлення 
вулиць, влаштування тротуарів та пішохідних до-
ріжок, ремонту та встановлення світлофорів, по-
кращення залізничного переходу, встановлення 
габіонів для укріплення берегів.

Водночас з дорожніми роботами у селі вико-
нувалось каналізування та водовідведення домо-

господарств, а також розпочались проектно-вишу-
кувальні роботи для більшої частини села, каналі-
зування якої буде вже в наступному році.

За 2018 рік було здійснено ремонт та благо-
устрій адміністративних приміщень сільської ради. 
Разом з тим, одним з нагальних питань здійснення 
управлінської діяльності стало просторове плану-
вання та будівництво адміністративно-культурно-
го центру громади. Для цього було проведено два 
громадських слухання, підготовлено проект будівлі 
та зонування території.

Не без уваги залишилось покращення надан-
ня основних соціальних послуг. Освітній простір 
припав на реформу – Ямницький НВК перепрофі-
льовано в ліцей, створені всі умови для впрова-
дження Нової української школи, зміцнена інфор-
маційно-технологічна база, здійснено благоустрій 
території, учнів та вчителів підтримано і залучено 

до різноманітних проектів (в 
т.ч. і міжнародних), музичну 
школу переведено в примі-
щення Ямницького ліцею. 

Медична сфера теж за-
знала реформи – утворено 
КНП «Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги», 
який уклав договір з Націо-
нальною службою здоров’я 
України. Була покращена ма-
теріально-технічна база. Та-
кож Центр отримав у пода-
рунок від ПрАТ «Івано-Фран-
ківськцемент» медичний ав-
томобіль.

В сфері житлово-кому-
нального господарства по-
стійно підтримується діяль-
ність місцевого КП «Ямниця», 
для якого придбано трактор з 
причепом та комплектуючи-
ми, і таким чином, була зміц-
нена технічна сторона діяль-
ності комунального підпри-
ємства.  Завершено ремонтні 
та підготовчі роботи для відкриття ЦНАПу. 

В селі активно підтримується здоровий спосіб 
життя та розвиток спорту. Найбільше уваги приді-
ляється підтримці футбольного клубу «Вихор» та 
функціонуванню стадіону. Цього року Ямниця бу-
ла представлена не тільки в чемпіонаті області, а 
й міському чемпіонаті.

За 2018 рік було проведено чимало куль-
турно-масових заходів: Розколяда та гаївки, 

Івана Купала ,  відзначення історичних дат , 
святкування Дня села Ямниця та Дня Неза-
лежності України, у рамках якого відбулося 
фольклорне подвір’я за участі громад Тисме-
ницького району.

Постійна робота ведеться над залученням та 
співпрацею з громадськістю і бізнесом. Активно 
підтримуються всі ініціативи місцевих жителів, 
особливо Молодіжної ради Ямниці.

господарств а також розпочались проектно-вишу- до різноманітних проектів (в

СІЛЕЦЬ
На розвиток села Сілець було спрямовано 

близько 8 млн грн. Як і для всіх населених пунк-
тів громади, акцент робився на відновлення інф-
раструктури та ремонт доріг, покращення надан-
ня послуг.

За 2018 рік відремонтовано більше десятка 
вулиць на суму майже 3 млн грн. Але при цьому 
центральна вулиця Зузука, яка відноситься до до-
роги регіонального значення Р-20, все ще потребує 
капітального ремонту.

Разом з дорожніми роботами проводилося 
освітлення вулиць.

Досить  важливою  роботою  було  про -
ведення  заходів  з  енергозбереження  бу -
дівлі  г імназі ї  відповідно  до  сучасних  тех -
нологій .

З точки зору якісного управління було запу-
щено процес оновлення генплану та інвентари-
зації земель села.

Депутатський  корпус  активно  співпра -
цює  з  підприємцями  і  молоддю .  Підтриму -
ються  спортивні  (турнір  пам ’яті  та  участь  в 
першості  району)  та  культурні  (святкуван -
ня  Дня  села ,  Шевченківські  вечори ,  освя -
чення  Ротонди ,  прощі  до  Духової  Крини -
ці)  заходи .
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Нові землі у комунальній власності громади
27 вересня 2018 р. Ямницька об’єднана територіальна громада офіційно отримала у комунальну власність землі сіль-
ськогосподарського призначення поза межами населених пунктів.

Зустріч відбулось у приміщенні Івано-Франківської ОДА 
за участі голови Івано-Франківської обласної державної ад-

міністрації Олега Гончарука, заступника голови Івано-Фран-
ківської ОДА Богдана Кобилянського, голови Тисменицької 
районної державної адміністрації Івана Семанюка, началь-
ника Головного управління Держгеокадастру в Івано-Фран-
ківській області Руслана Копчі та голів об’єднаних територі-
альних громад.

Відповідний акт приймання-передачі земель у комуналь-
ну власність Ямницької ОТГ підписали голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Роман Крутий та началь-
ник Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франків-
ській області Руслан Копча. У розпорядження Ямницької ОТГ 
передано 154,8033 гектара (95 земельних ділянок). Усього 
документи на землю, загальною площею 7835,8356 га, отри-
мали 11 об’єднаних громад.

За словами голови Ямницької ОТГ Романа Крутого, від-
тепер громада самостійно ухвалюватиме рішення, які спри-
ятимуть розвитку сільськогосподарського виробництва та 
інфраструктури, залученню інвестицій і суттєво збільшать 
надходження до місцевого бюджету.

Роман Крутий з офіційним 
візитом у місті Бандера

На початку вересня офіційна делегація з Тисмениччини відвідала місто Бан-
дера, що в штаті Техас (США) – Світову столицю ковбоїв. У складі делегації були 
голова Ямницької сільської ради ОТГ Роман Крутий, голова Тисменицької район-
ної державної адміністрації Іван Семанюк, міський голова м. Тисмениця Степан 
Сворак, завідувач підрозділу з обліку та доставки документів Тисменицької місь-
кої ради Ігор Слубський.

Особливості функціонування старшої школи були обговорені при зустрічі з 
учнями, вчителями та дирекцією навчального закладу. Роман Крутий під час діа-
логу робив акцент на спільних проектах та програмах обміну молоддю.

Програма перебування у м. Бандера була досить насичена та різноманітна. 
Американські представники репрезентували усі аспекти своєї життєдіяльності й 
поділилися власним досвідом. Сторони намітили основні точки подальшої спів-
праці в сфері освіти, економіки, самоврядування, пожежної безпеки.

Храмове свято у Ямниці
На день святого Миколая чекає кожен з нас. Це свято добра, милосердя, ще-
дрості, подарунків, коли усі свідомі християни ідуть до Церкви, щоб подяку-
вати Святому Миколаєві за його добро та попросити заступництва й опіки.

Для Ямниці цей день став особли-
вим, бо одразу кілька ювілеїв прийшлося 
саме на свято Миколая. Це і храмовий 
празник, і 85 років з часу будівництва 
церкви, і 30 років – виходу її з підпілля, і 
20 років душпастирського служіння отця-
декана Богдана Куриліва.  І саме цього 
дня відбулось урочисте вручення йому 
найвищої церковної нагороди – митри. 

Вже у восьме Святочну  Архієрей-
ську Літургію у Ямниці очолив Архіє-
пископ і Митрополит кир  Володимир 
Вій тишин. У богослужінні взяли участь 
16 священиків. Своїм неперевершеним 
співом Літургію звеличував хор ім. Гри-
горія Верьовки.

Щоб помолитись і розділити тор-
жественну радість цього дня, на Служ-
бу  Божу зійшлося багато ямничан та 

гостей, представ-
ників влади, зо-
крема голова Ям-
ницької об’єднаної 
територіальної 
громади Роман 
Крутий , голова 
Тисменицької ра-
йонної ради Тетя-
на Градюк, голова 
Тисменицької ра-
йонної державної 
адміністрації Іван 
Семанюк, заступ-
ник сільського го-
лови Ямницької ОТГ Микола Зелінський, 
секретар Ямницької сільської ради ОТГ 
Юрій Проценко, а також депутати Ям-
ницької ОТГ.

На завершення Літургії Митрополит 
Володимир привітав митрофорного про-
тоієрея Богдана Куриліва та побажав 
йому бути ревним служителем у Хрис-
товому винограднику. Владика відзна-
чив, що ця нагорода є заслугою всієї 

громади, яка завжди ревно дотримува-
лась Христової віри, відзначалася висо-
ким патріотизмом, гідністю у всі часи. 

Отець-митрат Богдан подякував 
усім ямничанам, які ба-
гато працювали задля 
цього дня. Було впо-
рядковане церковне 
подвір’я, поставлено 
бруківку, придбано ба-
гато нових церковних 
речей. Щодня у церкві 
зранку до вечора кипі-
ла робота, щоб зробити 
свій храм, як рідну осе-
лю, якнайкращим. Бо 
для  ямничан церква є  
центром духовного жит-
тя, єднання з Богом, на-
дією і прихистком у цьо-
му нелегкому світі.

Нехай Господь бла-
гословить усіх жертво-
давців та всіх тих, хто 
долучився до організа-
ції та проведення храмо-
вого свята.

Зустріч голів ОТГ Прикарпаття у Ямницькій громаді
28 вересня 2018 р. у Ямницькій 

об’єднаній громаді відбулося засідан-
ня правління і конференції Місцевої 
Асоціації органів місцевого самовря-
дування „Агенція розвитку ОТГ При-
карпаття”, членом якої Ямницька ОТГ 
є від початку 2018 року.

Зустріч була ініційована Івано-Фран-
ківським Центром розвитку місцевого 
самоврядування за підтримки Програми 
ULEAD з Європою / ULEAD with Europe. 
Учасники засідання вивчали кращі прак-
тики взаємодії бізнесу, громади та міс-
цевого економічного розвитку.

В рамках семінару «Стратегічне пла-
нування та управління проектами на при-
кладі Ямницької ОТГ» голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий  ознайомив присутніх із до-
сягненнями громади за рік. Учасникам 
зустрічі продемонстрували навчальні 
класи Ямницького ліцею, де учні-почат-

ківці навчаються за програмою «Нової 
української школи». Наостанок голови 
прикарпатських ОТГ залишили свої поба-
жання громаді та її мешканцям у “Книзі 

історичних митей”. Завершенням семі-
нару стала екскурсія на головне бюдже-
тоутворююче підприємство Ямницької 
ОТГ ПрАТ «Івано-Франківськцемент».

Візит делегації Ямницької 
ОТГ до польських Свьонток
З 07 по 09 вересня 2018 року в рамках підписаної цьогоріч Угоди про співп-
рацю між ґміною Свьонтки Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського 
воєводства (Республіка Польща) та Ямницькою об’єднаною територіальною 
громадою відбувся робочий візит української делегації до ґміни-партнера.

Метою поїздки стали обмін практич-
ними навичками в питаннях здійснення 
місцевого самоврядування, вивчення до-
свіду у сфері розвитку і збереження куль-
турного та природнього потенціалу ґміни, 
а також  ознайомлення з особливостя-
ми історичних надбань польських колег. 

Делегація була представлена рад-
ником сільського голови Ямницької 
ОТГ Миколою Зелінським, в.о. старости 
с. Павлівка Ямницької ОТГ Іваном Ва-
цебою, в.о. старости с. Тязів Ямницької 
ОТГ Василем Боднарчуком, депутатом 
Ямницької сільської ради ОТГ Михай-
лом Третяком і головним спеціалістом 
відділу проектів та програм місцевого 
самоврядування, перекладачем Наді-
єю Криховецькою. Усі витрати за про-
живання і перебування взяла на себе 
влада ґміни Свьонтки.

Представники Ямницької ОТГ від-
відали українську греко-католицьку 
церкву Покрови Пресвятої Богородиці 

у м. Ольштин та спільно з польськими 
друзями поклали квіти до пам’ятника 
Жертвам операції “Вісла”. Делегація по-
бувала на традиційному  для ґміни Святі 
обжинок. Під час відкриття фестин війт 
ґміни Свьонтки Славомір Ковальчик при-
вітав делегацію, щиро подякував за ві-
зит, висловивши сподівання, що співп-
раця буде довготривалою, а на обидві 
її сторони у майбутньому чекають нові 
спільні проекти в рамках підписаної Уго-
ди про співробітництво. Представники 
української делегації подякували поль-
ським колегам за запрошення, передали 
вітання від голови Ямницької об’єднаної 
громади Романа Крутого і поздоровили 
усіх присутніх зі Святом урожаю, поба-
жавши ґміні добробуту, процвітання, на-
снаги, благополуччя та розвитку. Славо-
мір Ковальчик прийняв з рук делегатів 
коровай на вишитому рушнику і картину 
з пейзажем Карпатських гір, подаровані 
на знак вдячності за плідну співпрацю.

Укладено угоду про співпрацю 
з ПНУ ім. В.Стефаника

Третього жовтня 2018 року голова Ямницької об’єднаної територіальної гро-
мади Роман Крутий і ректор Прикарпатського національного університету ім. 
Василя Стефаника Ігор Цепенда уклали угоду про співпрацю.

Меморандум, укладений терміном на 
п’ять років, передбачає співпрацю громади 
й університету щодо реалізації законодав-
ства у сфері освіти, місцевого самовряду-
вання та регіональних програм розвитку. 
Обидві сторони домовилися про налаго-
дження спільної ефективної роботи. Угода 
передбачає розробку спільних наукових 
і дослідних ініціатив, проведення дослі-
джень, надання консультаційних послуг 
та кооперацію у впровадженні інновацій.

Студенти працюватимуть над науко-
во-методичними розробками, науковими 

статтями і методичними рекомендація-
ми. Результати їхніх наукових досліджень 
будуть апробовані на базі органів управ-
ління Ямницької ОТГ та розташованих 
на її території підприємств, установ та 
організацій. 

Голова Ямницької ОТГ Роман Крутий 
переконаний, що підписання даної угоди 
дасть змогу використовувати потенціал 
ПНУ у вигляді нових кваліфікованих  ка-
дрів, напрацювань у сфері євроінтеграції 
та спільних проектів для розвитку Ям-
ницької ОТГ.
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А ми тую козацькую славу 
збережемо…

Саме під такою назвою у неділю, 2 грудня 2018 р., в приміщенні актової за-
ли Ямницького ліцею відбулося тематично-театралізоване свято до відзна-
чення 100-річчя ЗУНР. 

На захід завітали голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий, заступник голови Ямницької ОТГ Ми-
кола Зелінський, начальник відділу культури, 
молоді та спорту Ямницької ОТГ Христина 
Попадинець, начальник відділу освіти Ям-
ницької ОТГ Наталія Винник, в.о. старости 
с. Павлівка Іван Вацеба, член виконавчого 
комітету Ямницької сільської ради ОТГ Ро-
манія Постолянюк, настоятель церкви св. 
Миколая о. Богдан Курилів, жителі громади. 

Кращі артисти-аматори Ямницької 
об’єднаної громади поєднали у своїх висту-
пах і пісню, і слово, і акторську гру, здійснив-
ши екскурс у минуле та дозволивши гляда-
чам пізнати усю глибину історичних момен-
тів нашої Держави. Представники народного 
драматичного колективу будинків культури 
сіл Ямниця, Павлівка, Сілець і Тязів втілю-
вали на сцені образи Володимира Великого, 
Святослава Завойовника, Ярослава Мудрого, 
Богдана Хмельницького… Цікавим доповнен-
ням історичної ретроспекції стала презен-
тація тогочасних подій на екрані. Чуттєво й 
велично звучали з уст читців вірші відомих 
поетів, а сцена про Небесну сотню й АТО ви-

кликала у глядачів щирі емоції і сльози на 
очах. Наостанок вихованці Ямницької дитя-
чої музичної школи зачарували усіх піснею 
“Україна – це я”.

Після завершення свята сільський голо-
ва Роман Крутий від імені депутатів Ямниць-
кої ОТГ і від себе особисто подякував усім, 
хто долучився до організації та проведення 
культурного заходу, побажавши добробуту і 
подальших творчих успіхів.

Щира подяка за організацію та прове-
дення тематично-театралізованого дійства 
керівникам та учасникам будинків культури 
сіл громади, відділу культури, молоді та спор-
ту Ямницької ОТГ і його начальнику Христи-
ні Попадинець, працівникам відділу освіти і 
його начальнику Наталії Винник, члену вико-
навчого комітету Ямницької сільської ради 
ОТГ Романії Постолянюк, директору Ямниць-
кої ДМШ Світлані Бойко, а також автору ідеї 
Станіславу Павліву, ГО “Молодіжний альянс 
Ямниці”, ансамблям “Калина”, “Відродження”, 
дитячому хору Ямницької дитячої музичної 
школи, вокально-інструментальному ансамб-
лю “Реприза”, активній молоді і всім, хто став 
частиною цієї мистецької події.

Павлівка відсвяткувала свою 436-у річницю
26 серпня 2018 року Павлівка впер-

ше відсвяткувала День села, 436-у річ-
ницю від заснування, у складі новоство-
реної Ямницької об’єднаної територі-
альної громади. 

Недільне дійство розпочалось об 11:00 з 
Богослужіння у храмі Св. Миколая. 

Продовженням заходів стали спортивні 
змагання. Кілька команд позмагались між со-
бою за нагороди і грамоти у міні-футболі. Після 
цього усі бажаючі спробували свої сили у підні-
манні гирі та перетягуванні канату.

Незважаючи на дощову погоду, мешкан-
ці Павлівки і гості зібралися разом на місцево-
му стадіоні, щоб разом відзначити день наро-
дження села. На місці проведення свята діяла 
виїзна торгівля, а для дітей було організовано 
розважальні атракції. Павлівчани запрошували 
гостей дійства на частування, місцеві господині 
та господарі пригощали українськими стравами 
і святковим тортом. 

Урочиста частина святкувань розпоча-
лась словами привітань від керівництва Ям-
ницької ОТГ. 

Голова Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади Роман Крутий щиро привітав меш-
канців Павлівки з Днем села, побажавши громаді 
процвітання, добробуту, благополуччя й гарного 
настрою. Очільник об’єднаної громади акценту-
вав на тому, що влада активно сприяє розвитку 
Павлівки і у подальшому продовжуватиме опі-
куватися нагальними питаннями й потребами 
села. В. о. старости с. Павлівка Іван Вацеба у 
своєму вітальному слові бажав односельчанам 
радості, миру, добра і всіх благ.

Святкова атмосфера супроводжувалась 
щирими вітаннями запрошених на дійство пред-
ставників сіл Ямницької ОТГ та інших гостей. 
Гості свята, зокрема в.о. старост сіл Ямницької 
ОТГ і настоятелі церков також зверталися до жи-
телів Павлівки зі щонайкращими побажаннями 
доброї долі, процвітання й усіляких гараздів.

На радісну подію завітали поважні гості 
з району. Голова Тисменицької районної ради 
Тетяна Градюк та заступник голови Тисмениць-
кої районної державної адміністрації Степан 
Мандибур бажали павлівчанам щастя, затиш-
ку, подальшого розквіту та плідної діяльності 
на благо громади.

Голова об’єднаної громади Роман Крутий 
та в.о. старости Павлівського старостинського 
округу Іван Вацеба вручили подяки кращим жи-
телям села у різних номінаціях – наймолодшій 
і найстаршій жителькам, подружнім парам, які 
цьогоріч святкують срібне весілля, а також най-
молодшій подружній парі. Урочисто нагородили 
й переможців спортивних змагань.

Фестини продовжились концертом за 
участі місцевих колективів із сіл Павлівка, 
Ямниця, Тязів, Сілець, а також відомих ар-
тистів естради. Цікава мистецька концерт-
на програма подарувала усім гостям неза-
бутню атмосферу.

Захопила глядачів своїм співом талановита 
артистка естради Роксолана Калин.

Присутні мали змогу насолодитись чудо-
вим виступом начальника відділу культури, мо-
лоді та спорту Ямницької сільської ради ОТГ 
Христини Попадинець. Продовжив дійство і 
потішив усіх запальними піснями прикарпат-
ський гурт “Будьмо”.

Далі на публіку чекав виступ відомого 
українського співака Романа Скорпіона. Най-
активніші глядачі отримали у подарунок від ар-
тиста диски й автограф і мали нагоду зробити 
спільне фото.

Завершилося святкування Дня села дале-
ко за північ танцями у супроводі живої музики 
під відкритим небом.

Святкування 
Дня Незалежності України

24 серпня 2018 у Ямниці відбулися урочисті заходи з нагоди святкування 27-ї 
річниці Незалежності України.
Святкування розпочалися з Богослужін-

ня у храмі св. Миколая. Опісля всі разом біля 
пам’ятника Борцям за волю України помо-
лилися за душі загиблих героїв, які віддали 
свої життя за незалежність Батьківщини.

Опівдні площа біля Ямницького ліцею 
перетворилася на великий двір. Тут роз-
почалось мистецьке дійство “Фольклорне 
подвір’я Тисменицького району в Ямницькій 
ОТГ”. Населені пункти Тисменицького району, 
об’єднавшись у фольклорні подвір’я, пред-
ставляли куточок своєї рідної землі у стра-
вах традиційної української кухні, витворах 
мистецтва й народної творчості, вишиванках, 
рушниках, піснях. 

Фольклорні виступи сіл відбувалися на 
сцені, а на площі розгорнулись 12 дворів, які 
представили Пшеничники, Черніїв, Чукалівка, 
Єзупіль, Загвіздянська ОТГ (Підлісся), Старі і 
Нові Кривотули, Хом’яківка, Угринівська ОТГ 
(Клузів), Стриганці, Рошнів, Довге, Липівка, 
Рибне, а також Ямницька ОТГ.

На фестини завітали гості з Тисмениці 
– голова Тисменицької районної ради Тетя-
на Градюк, голова Тисменицької районної 
державної адміністрації Іван Семанюк, за-
ступник голови Тисменицької райради Ігор 
Федоришин, перший заступник голови Тис-
меницької РДА Володимир Заник, заступ-
ник керівника виконавчого апарату районної 
ради, депутат Івано-Франківської обласної 
ради Михайло Королик, заступник голови 
Тисменицької РДА Степан Мандибур, керу-
юча справами виконавчого апарату район-

ної ради Оксана Проценко, керівник апарату 
Тисменицької  РДА Ярослав Татарин.Також 
святкування відвідали іноземні делегації з 
міст Стшельце Опольськє (Республіка Поль-
ща) та Зост (Федеративна Республіка Німеч-
чина) – організатори  проекту “У якій Європі 
ми хочемо жити?”, реалізованого в рамках 
програми «Erasmus+», завдяки котрій діти з 
Ямницької ОТГ та Тисмениччини мали мож-
ливість побувати у літньому таборі в Польщі.

 На відкритті урочистої частини парох 
о. Богдан Курилів поблагословив  та при-
вітав усіх з нагоди такого великого україн-
ського свята.

 Голова Ямницької об’єднаної територі-
альної громади Роман Крутий щиро вітав жи-
телів та гостей з Днем Незалежності, бажав 
миру, радості, добра, злагоди, достатку, сімей-
ного затишку, гарного настрою і всіх благ.

Гості з Тисмениці та зарубіжжя у своєму 
вітальному слові зичили міцного здоров’я, 
розвитку громади й усіляких гараздів. 

Заступник голови правління ПрАТ “Іва-
но-Франківськцемент” Василь Лютий також 
долучився до привітань з Днем Незалежнос-
ті і вручив очільнику Ямницької громади Ро-
манові Крутому ключі від нового автомобіля 
для новоствореного Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги.

Відзначення 27-ї річниці Незалежності 
продовжилось творчими виступами колек-
тивів сіл Ямницької ОТГ. Фольклорні подвір’я 
приваблювали учасників заходу українським, 
козацьким духом, веселим співом, запаль-

ними танцями і вражаючими виробами на-
родних умільців. Аромат українських страв 
та напоїв додавав настрою!

Кожен мистецький двір отримав від ке-
рівництва Ямницької громади кошик зі сма-
коликами й українськими сувенірами та по-
дяки за участь у мистецькому дійстві

В рамках святкових заходів німецька 
та польська делегації разом з керівництвом 
Ямницької об’єднаної громади поклали квіти 
до місця поховання німецьких солдатів, за-
гиблих під час проходження фронту на тери-
торії с. Ямниця у часи Першої світової війни.

Голова Ямницької об’єднаної громади 
Роман Крутий щиро вдячний представникам 
усіх населених пунктів району, які долучилися 
до святкування Дня Незалежності у Ямниці, 
зокрема селищному і сільським головам, а 
також депутатському корпусу й працівни-
кам апарату Ямницької сільської ради ОТГ, 
творчим колективам, народним умільцям, 
ґаздам і ґаздиням, котрі так смачно часту-
вали учасників дійства.

Як колектив будинку 
культури села Павлівка 
у Карпатах колядував

У суботу, 15 грудня 2018 року, колектив будинку культури с. Павлівка “Ви-
флиємська зоря” взяв участь у першому Міжнародному фестивалі “Коляда 
в Карпатах”.

Захід проходив з 14 по 16 грудня 2018 
року у селі Гута Богородчанського району, 
Івано-Франківської області, на базі держав-
ного об’єкту “Резиденція Синьогора” і був 
організований громадською організацією 
“Єдність націй” спільно з Товариством поль-
ської культури ім. Андрія Потоцького. Метою 
фестивалю стало культурне взаємоєднання 
націй і народів, а також залучення дітей, під-
літків, молоді й родин до відродження Різд-
вяних традицій в Україні та Європі.

Прибули у Гуту, щоб показати свої різд-
вяні звичаї, заспівати колядок і виголосити 
новорічні віншування більше 200 учасників 
з Польщі, Угорщини, Румунії та з різних міст 
Західної України. Колектив “Вифлиємська зо-
ря” Павлівського будинку культури Ямниць-
кої ОТГ з радістю відгукнувся на запрошен-
ня взяти участь у фестивалі. Представники 
Ямницької об’єднаної громади представили 
увазі глядачів давнє вертепне дійство. Пе-
редсвяткового настрою додавала й погода, 
створивши справжню казкову атмосферу. 
Організатори свята подарували усім учас-
никам грамоти, подарунки, та щиро подяку-
вали  за участь.

Колектив висловлює вдячність за спри-
яння в організації поїздки сільському голові 
Ямницької об’єднаної територіальної грома-
ди Романові Крутому, депутатському корпусу 
Ямницької ОТГ, начальнику відділу культури, 
молоді та спорту Ямницької ОТГ Христині По-
падинець, в.о. старости Павлівського ста-
ростинського округу Іванові Вацебі. Щира 
подяка також художнім  керівникам Олек-
сандрі Боднар, Володимиру Савчуку, вокаль-
но-інструментальному ансамблю “Реприза” 
(керівник Світлана Бойко) і всім учасникам 
колективу “Вифлиємська зоря”.

До слова, цьогоріч колектив відзначає 
10 років своєї діяльності. За цей період ар-
тисти на кожні Різдвяні свята дарують гля-
дачам красиву сюжетну історію народження 
Ісуса Христа, представляючи свій репертуар 
по усій Україні, зокрема і для українських 
захисників у зоні проведення ООС (АТО). 
Творчий шлях “Вифлиємської зорі” можна 
переглянути у відеофільмі, який спеціаль-
но до десятої річниці створення колекти-
ву підготувала головний спеціаліст відділу 
культури, молоді та спорту Ямницької ОТГ 
Марта Вацеба.

Подарунок до Дня Незалежності 
від ПрАТ “Івано-Франківськцемент”

На 27-у річницю Незалежності України Ямницька об’єднана територіальна 
громада отримала особливий подарунок від ПрАТ “Івано-Франківськцемент”.

На відкритті свята заступник директора ПрАТ “Івано-Франківськцемент” 
Василь Лютий вручив голові Ямницької громади ключі від нового автомобіля 
для новоствореного Центру первинної медико-санітарної допомоги.  Голова 
Ямницької об’єднаної територіальної громади Роман Крутий щиро подякував 
за такий подарунок, зазначивши, що саме ПрАТ “Івано-Франківськцемент” є 
бюджетоутворюючим підприємством для Ямницької ОТГ.  “Ми щиро вдяч-
ні керівництву заводу за постійну підтримку нашої громади, зокрема голові 
правління Миколі Федоровичу Круцю за активну співпрацю з громадою та 
сприяння її розвитку”, – наголосив Роман Крутий.

Зі словами вдячності пану Миколі Круцю та усім працівникам ПрАТ “Івано-
Франківськцемент” звернулася і керівник Центру первинної медико-санітарної 
допомоги Марина Островська. Відтепер медики новоствореного КНП ЦПМСД 
зможуть вчасно прибути до пацієнтів і надати їм необхідну медичну допомогу.
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Гастролі тязівських артистів 
у Микитинцях

23 вересня 2018 у Народному домі с. Микитинці  виступила тязівська ама-
торська родина артистів.

Мистецьке дійство було ініційова-
не парохом села Тязів о. Дмитром Ку-
бацьким і відбулося 
за сприяння та під-
тримки голови Ям-
ницької об’єднаної 
територіальної гро-
мади Романа Кру-
того і депутатського 
корпусу Ямницької 
сільської ради ОГТ. 

До уваги гляда-
чів було представле-
но двадцять номе-
рів аматорських ви-
конавців та колекти-
вів будинку культури 
села Тязів. 

З  вітальним 
словом до присут-
ніх звернувся в.о. старости села Тязів 
Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Василь Боднарчук, який щи-
ро дякував усім, хто долучився до про-
ведення заходу.

Вокалісти  Вікторія Музика, Андрій 
Дорошенко, Ірина Садула, Марина Сер-
бин, Юлія Коробейко, Інна Гуляк, Аліна 
Маліновська, дует «Намисто», «Гармо-
нія»,  хор «Родина» дарували глядачам  
пісні, а танцювальна група «Перлинка» 
під керівництвом Наталії Николин ви-
конала чудові танцювальні композиції. 
Тая Ковальчук демонструвала свій улю-
блений танок, а Марія Роман зачарувала 
усіх декламуванням вірша Ліни Костен-
ко «Вона була красуня з Катеринівки...». 
Драматичний гурток «Театральна скри-
ня» під керівництвом Світлани Желюк 
звеселив глядачів сценкою «Село не 

дасть збрехати».  Із уст ведучих лунали 
привітання для матерів і дітей, дирек-

тора Народного дому, отця Дмитра та 
його родини, а також усіх присутніх. На-
прикінці концерту на очах у людей бри-
ніли сльози радості. Глядачі з теплом 
та щирістю дякували артистам за ко-
жен виступ гучними оплесками і вигу-
ками «Браво»!

Чудовим подарунком від тязів-
чан для мешканців с. Микитинці ста-
ли святковий коровай та створена ста-
раннями Романії Бартко українська 
композиція, наповнена усілякою пря-
ною смакотою.

Проведення мистецьких зустрічей 
покликане зберігати народні звичаї, 
культуру і мистецтво, популяризувати 
українські національні традиції та само-
бутність нашої нації. Тож, нехай прове-
дення таких заходів стане доброю тра-
дицією…

Село Тязів урочисто відзначило 
796-ий день народження

16 вересня 2018 р. село Тязів Ямницької об’єднаної територіальної громади 
святкувало 796-у річницю від першої писемної згадки.

Фестини розпочалися об 11:00 зі 
Святої Літургії у місцевому храмі, за 
участі настоятелів церков Ямницької 
громади. 

Святкові заходи продовжилися 
спортивними змаганнями. Місцеві ко-
манди мали нагоду спробувати свої сили 
у міні-футболі й волейболі. Після завер-
шення змагань голова Ямницької ОТГ 
Роман Крутий нагородив переможців 

грамотами та нагородами за наполе-
гливість і старання.

Осіннього погожого дня святкова 
програма зібрала тязівчан та гостей дій-
ства біля місцевого будинку культури. 
Під час свята працювала виїзна торгів-
ля, а для дітей було організовано  роз-
важальні забави. Школярі й учителі Тя-
зівської гімназії організували солодку 
ярмарку, а у місцевому будинку культу-
ри всі охочі мали змогу полюбуватися 
виставкою робіт декоративно-приклад-
ного мистецтва жителів села.  До уваги 

присутніх було представлено вишиван-
ки місцевих майстринь, малюнки учнів, 
квіткові композиції, картини і навіть зро-
блена руками школярів фото-зона.

Урочисту частину концерту розпо-
чав хор “Родина”, даруючи жителям Тязе-
ва пісню „Село моє рідне ”. З вітальним 
словом виступив в. о. старости села Ва-
силь Боднарчук, побажавши односель-
чанам злагоди, миру і всіх благ. Поздо-

ровив зі святом і благословив усіх при-
сутніх парох місцевого храму о. Дмитро 
Кубацький.

Голова Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади Роман Крутий звер-
нувся до тязівчан словами щирих вітань 
з нагоди такої урочистої дати і  побажав 
добробуту, гарного настрою, здоров’я, 
миру, благополуччя й плідної праці на 
благо громади. Роман Крутий запевнив 
присутніх у підтримці ініціатив жителів 
населеного пункту щодо розвитку їх рід-
ного села і зазначив, що влада надалі 

сприятиме добробуту Тязева у складі 
новоствореної Ямницької ОТГ. Очіль-
ник громади вручив кращим жителям 
села грамоти у різних номінаціях. Були 
нагороджені найстарша і наймолодша 
подружні пари, найстарший та наймо-
лодший жителі, а також іменинниця, 
котрій цього дня виповнилось 33 роки.

На  урочистості ,  присвячені 
пам’ятній для Тязева події, завітав за-
ступник голови Тисменицької районної 
ради Ігор Федоришин, який побажав тя-
зівчанам щонайкращих гараздів, усі благ 
і достатку.

Вітали з поважною річницею меш-
канців найдавнішого в об’єднаній гро-
маді населеного пункту в.о. старост сіл 
Павлівка (Іван Вацеба) та Сілець (Михай-
ло Владика). Настоятелі церков населе-
них пунктів Ямницької об’єднаної грома-
ди щиро бажали жителям Тязева Божої 
опіки і дарували своє благословення.

Святкова атмосфера наповни-
ла фестини виступами місцевих ама-
торських колективів. Також музичні і 
танцювальні вітання для тязівчан пре-
зентували артисти Павлівки, Сільця та 
Ямниці.

Ближче до вечора всіх організато-
рів, господарів і гостей свята розважа-
ли відомі зірки естради. Запальними 
піснями радувала глядачів заслужена 
артистка України Олеся Пасічняк.

Захопила публіку своїм співом та-
лановита артистка естради, начальник 
відділу культури, молоді та спорту Ям-
ницької ОТГ  Христина Попадинець.

Позитивні емоції присутнім дару-
вав відомий гуморист Микола Савчук.

Родзинкою вечора став виступ на-
родного артиста України Богдана Сташ-
ківа, котрий пішов по між рядами і спі-
вав поруч з глядачами. Публіка була в 
захопленні, а декому поталанило навіть 
потанцювати з артистом.

Феєрична святкова атмосфера три-
вала в селі Тязів до вечора, а місцева 
молодь до пізньої ночі забавлялась бі-
ля сцени, з якої лунала жива музика. День музики у 

Ямницькій дитячій музичній школі
1 жовтня 2018 р. з нагоди Міжнародного дня музики учні та викладачі Ям-
ницької ДМШ влаштували святковий концерт.

На урочисту подію завітали голо-
ва Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади Роман Крутий, начальник 
відділу культури, молоді та спорту Ям-
ницької ОТГ Христина Попадинець, учні 
школи, батьки та шанувальники музич-
ного мистецтва. 

До уваги глядачів вихованцями 
музичної школи і їхніми наставника-
ми було представлено вокальні та ін-
струментальні номери у сольних ви-
ступах, дуетах, тріо й колективах. Юні 
артисти та викладачі протягом години 
дарували присутнім гру на саксофоні 
та фортепіано, бандурі, скрипці, баяні, 
флейті та гітарі. Після концерту нових 
учнів Ямницької ДМШ, які прагнуть 
здобути музичну освіту та навчитися 
прекрасного, урочисто привітали зі 
вступом у ряди музикантів. Учениця 
школи в образі дівчини-осені переда-
ла дітям скрипковий ключ – символ 
музичного мистецтва. Першокласни-
ки назвали кожен своє ім’я та інстру-
мент, на якому прагнуть навчитися 

грати й отримали у подарунок фрук-
тові дари осені.

Приємною несподіванкою на завер-
шення свята став презент від голови 
Ямницької об’єднаної громади Романа 
Крутого для учнів музичної школи –  су-
часне електропіаніно. Очільник грома-
ди привітав усіх присутніх зі святом, а 
ямницьку музичну спільноту – з попо-
вненням своїх рядів юними учнями, які у 
майбутньому обов’язково досягнуть ви-
соких здобутків. Роман Крутий побажав 
дітям натхнення та успіхів на шляху до 
нових вершин. Також  сільський голова 
вручив директору Ямницької ДМШ Світ-
лані Бойко і викладачам Мар’яні Гусар, 
Ірині Тутці та Андрію Павлусику подяки 
за творчу працю, високий професіона-
лізм і відданість своїй справі.

Святковий концерт до Міжнародно-
го дня музики подарував усім присутнім 
приємні емоції та естетичну насолоду, 
адже це і є основною метою музично-
го мистецтва – пробуджувати у людині 
найкращі душевні якості.  

Селу Сілець 580
У неділю, 19 серпня 2018 року, с. Сілець Ямницької об’єднаної територіальної 
громади урочисто відзначало 580-ліття з часу заснування. Село вперше свят-
кувало свою річницю у складі Ямницької об’єднаної територіальної громади.

Заходи розпочались зі святкової неділь-
ної Служби Божої у місцевому храмі Різдва 
Христового. Знаковим є те, що роковини се-
ла відзначаються у день великого християн-
ського свята Преображення Господнього.

Піднесена атмосфера заполонила 
місце проведення фестин ще з обіду. До 
уваги гостей та жителів Сільця було пред-
ставлено виставку робіт місцевих май-
стрів декоративно-прикладного мисте-
цтва, серед яких картини, ковані вироби 
та смаколики. Також працювала виїзна 
торгівля і було організовано розваги для 
дітей. Усі охочі мали можливість скуштува-
ти традиційну карпатську страву “Банош”.

Недільні святкування продовжи-
лись захоплюючими спортивними зма-
ганнями. Мешканці Сільця спробували 
свої сили в армреслінгу, міні-футболі, во-
лейболі, шашках, підніманні гирі та пе-
ретягуванні канату. Найактивніші були 
нагороджені грамотами й подарунками. 

Ближче до вечора розпочалась уро-
чиста частина заходів. Гостей та жителів 
села з нагоди поважного свята привітав 
голова Ямницької об’єднаної територі-
альної громади Роман Крутий, подяку-
вавши депутатам громади від с. Сілець 
і кожному, хто своєю працею вносить 
вклад у його розвиток. Очільник Ямниць-
кої ОТГ побажав жителям здоров’я, до-
бробуту, достатку, гарного настрою, Бо-
жого благословення, миру, процвітання 
й усіх благ, зазначивши, що влада під-
тримує та сприяє розвитку села Сілець.

“Переконаний, що у майбутньому 
ми будемо продовжувати активно пра-
цювати і докладати усіх зусиль, щоби 
зробити життя наших мешканців ком-
фортним ”, – наголосив Роман Крутий. 

Приємним моментом недільного 
дійства стало нагородження жителів 

села у різних номінаціях. Відзначили 
найстаршого і наймолодшого мешкан-
ців, а також найстаршу і наймолодшу 
подружні пари.

Слова вдячності й поздоровлення 
лунали з вуст в.о. старости с. Сілець Ми-
хайла Владики. Також привітали і побла-
гословили усіх присутніх парох с. Сілець 
о. Василь Смицнюк, парох с. Ямниця о. 
Богдан Курилів, парох с. Павлівка о. Ва-
силь Сенько та парох с. Тязів о. Дмитро 
Кубацький.

Зі щирими вітаннями до сільчан 
звернулися в. о. старости села Павлів-
ка Іван Вацеба та в. о. старости села 
Тязів Василь Боднарчук. 

Прибули на святкування й поважні 
гості з Тисмениці. Голова Тисменицької 
районної ради Тетяна Градюк і заступ-
ник голови Тисменицької районної дер-
жавної адміністрації Степан Мандибур 
побажали усім присутнім щонайкращих 
гараздів, успіхів і благополуччя.

Піднесена атмосфера торжества бу-
ла наповнена виступами художніх ко-
лективів із Сільця, Ямниці, Павлівки, 
Тязева. Талановита молодь захопила 
глядачів своїми співами, танцями і грою 
на музичних інструментах. 

Приємним дарунком для сільчан 

від с. Клубівці та депутата Ямницької 
сільської ради ОТГ Юрія Проценка став 
виступ гурту “ТОРІ”.

Неповторну феєрію святково-
го дійства продовжив музичний гурт 
“NEWFRAN”, а сміхованець Ігор Чепіль 
розвеселив усіх кумедними жартами.

Зачарувала своїм співом гостей свя-
та начальник відділу культури, молоді 
та спорту Ямницької сільської ради ОТГ 
Христина Попадинець.

Чудовий настрій, щирі посмішки і 
позитивні емоції наостанок подарував 
присутнім відомий прикарпатський гурт 
“БУДЬМО”.

Завершилось недільне дійство роз-
важальною дискотекою для молоді.

Святкування 580-ї річниці се-
ла Сілець, організоване Ямницькою 
об’єднаною територіальною громадою, 
створило неймовірний піднесений на-
стрій і подарувало його жителям неза-
бутні враження.
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Малі олімпійські ігри 
у Ямницькій ОТГ

19 вересня 2018 року на стадіоні с. Ямниця відбулися Малі олімпійські ігри 
між командами навчальних закладів Ямницької об’єднаної територіальної 
громади, за участі учнів 6-7 класів.

Спортивно-масовий захід було органі-
зовано спільно відділом освіти і відділом 
культури, молоді та спорту Ямницької ОТГ. 
Сонячного осіннього дня діти мали змогу 
позмагатись між собою за призи та грамоти 
і весело та з користю провести час у друж-
ній атмосфері.

Розпочалися змагання представлен-
ням учнями своїх команд, внесенням олім-
пійського вогню і прапора, а також уро-
чистим підняттям українського стягу під 
виконання Державного гімну. Діти проя-
вили креативність при створенні назв для 
команд. Сілецьку гімназію представляли 
“Сонячні орли”, Павлівський ліцей – “Па-
велецькі соколята”, честь Тязівської гім-
назії захищали “Смайлики”, а за першість 
у змаганнях від Ямницького ліцею боро-
лися “Соколята”. Кураторами спортивних 
груп учасників були вчителі фізичного ви-
ховання навчальних закладів Ямницької 
ОТГ. Успіхи учасників змагань та команд 
справедливо оцінювало журі Малих олім-
пійських ігор – головний спеціаліст відділу 
культури, молоді та спорту Ямницької ОТГ 
Андрій Драганчук, головний спеціаліст від-
ділу освіти Ямницької ОТГ Христина Вла-
дика та вчитель фізичного виховання Ям-
ницького ліцею Ігор Презлята.

Перед початком ігор музичне вітання 
учасникам змагань подарувала випускниця 
Ямницької дитячої музичної школи Анаста-
сія Боднарчук.

На змагання завітав голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий, який привітав учасників, побажавши 
гарного настрою, успіхів і перемог.

“Такі спортивні заходи не лише спряють 
підтримці дружніх відносин між учнями на-
вчальних закладів громади, але й мають на 
меті популяризувати здоровий спосіб жит-
тя серед молоді. Сподіваємось, що органі-
зоване дійство започаткує добру традицію 
щорічного проведення Малих олімпійських 
ігор для школярів Ямницької ОТГ”, – зазна-
чив Роман Крутий.

Програма спортивних ігор передбача-
ла різноманітні квести для учасників, за ре-
зультатами яких було визначено переможців. 
Чотири команди змагались між собою на 
спритність у таких естафетах, як човнико-
вий біг, переправа в обручі, повітряний міст, 
штовхання м’яча та інших. Були й вікторини 
на перевірку знань учнів з історії спорту та 
кмітливість. Останнім вирішальним квестом 

стало перетягування канату між командами 
навчальних закладів. Щедрими оплесками 
та щирими посмішками присутні вітали учас-
ників змагань, які продемонстрували швид-
кість, спритність, силу, мужність під час учас-
ті в естафетах.

Поки судді підраховували остаточні циф-

ри та визначали переможців, дівчата з коман-
ди Сілецької гімназії дарували усім присутнім 
енергійний танець черлідерів.

За підсумками Малих олімпійських ігор 
переможне перше місце зайняв Ямницький 
ліцей, на другій позиції опинилася команда 
Павлівського ліцею, третє місце дісталося 
учням Сілецької гімназії і почесне четверте 
виборола команда Тязівської гімназії. Сіль-
ський голова Роман Крутий вручив коман-
дам-переможцям та всім, хто взяв участь у 
змаганнях, грамоти і призи. На завершення 
заходу учасники, організатори та гості зма-
гань зробили спільні пам’ятні фото.

Ініціатором та автором ідеї проведення 
Малих олімпійських ігор була вчитель Сілець-
кої гімназії, керівник методичного об’єднання 
вчителів фізичного виховання Ірина Гумниць-
ка. До слова, раніше за ініціативи пані Ірини 
у Ямницькому ліцеї відбулися змагання з ла-
зертагу між учнями закладів освіти громади.

Учасники спортивного дійства щиро 
вдячні організаторам та усім, хто долучив-
ся до проведення Малих олімпійських ігор, 
зокрема, голові Ямницької сільської ради 
ОТГ Романові Крутому, начальнику відділу 
культури, молоді та спорту Ямницької ОТГ 
Христині Попадинець та начальнику відділу 
освіти Ямницької ОТГ Наталії Винник.

Малі олімпійські ігри стали новим і ці-
кавим дійством для учнівської молоді Ям-
ницької громади, на якому дітвора весело й 
активно провела час у дружньому колективі.

Діти Ямницької ОТГ 
опановують бойове мистецтво 

самбо і дзюдо
У Ямницькому ліцеї вже понад рік успішно функціонує спортивна секція САМ-
БО/ДЗЮДО, яку відвідують школярі навчальних закладів Ямницької об’єднаної 
територіальної громади.

Самбо – цікавий, сучасний і молодий вид 
єдиноборства, один з ефективних методів комп-
лексного самозахисту, що поєднав усі найкра-
щі техніки національних єдиноборств з усього 
світу, починаючи від кулачного бою, вільної 
боротьби, і завершуючи дзюдо та сумо. Уро-
ки самбо сьогодні активно впроваджуються в 
українських школах, оскільки з 2014 року це 
бойове мистецтво в Україні вважається наці-
ональним видом спорту.

Перші заняття самбо у Ямниці практикува-
ли близько сорока років тому, і тодішні місцеві 
спортсмени ставали неоднократними призера-
ми змагань та чемпіонатів області й України. 
Свого часу в Ямниці тренерами самбо було 
підготовлено майстрів спорту, кандидатів у 
майстри спорту та спортсменів-розрядників.

У 2017 році при Ямницькому ліцеї сек-
цію самбо/дзюдо  було відновлено, а влітку 
2018 року створено громадську організацію 
„СПОРТВНИЙ КЛУБ ДЗЮДО І САМБО ІМЕНІ 
ГЕРОЯ АТО РУСЛАНА ЮРЧИШИНА”. 

Відкрив мистецтво самбо/дзюдо  для 
ямничан Людвіг Саварин. Його учні Ярослав 
Бабула та Любомир Галіпчак пішли слідами 
свого наставника і, здобувши звання майстрів 
спорту, присвятили себе навчанню цієї бойової 
дисципліни завзятих дітей. Тож, сьогодні ям-
ницький спортивний клуб самбо/дзюдо  має 
трьох досвідчених тренерів, майстрів спорту зі 
спеціальною спортивною освітою, які ділять-
ся з активною молоддю Ямницької ОТГ усіма 
секретами самооборони.

Від початку своєї діяльності секція зібрала 
вже чимало охочих юнаків та дівчат об’єднаної 
громади, котрі прагнуть оволодіти даним ви-
дом єдиноборств. При спортклубі функціонують 
кілька вікових груп, зокрема для дівчат і хлоп-
ців віком від 7 років та для дорослих юнаків. 
Окремою групою проходять тренування члени 
Ямницької спілки учасників АТО, які кілька ро-
ків тому були змушені пройти вишкіл з само-
оборони і зараз охоче продовжують навчання.

У серпні на святкуванні Дня села Ямни-
ця, в рамках спартакіади  відбулися показові 
виступи учнів спортивної секції самбо/дзю-
до. Усі присутні мали нагоду ближче пізнати 
бойове мистецтво і на власні очі побачити 
техніку виконання прийомів даного виду єди-
ноборств. Глядачі дізналися про те, що самбо 
і дзюдо – це не просто спорт, а система ви-
ховання та формування морально-вольових 
якостей для протидії супротивникові без за-
стосування зброї. Після показових виступів 
молодь громади помітно активніше почала 
цікавитись відвідуванням секції. А ще, то-
го дня на спортивне дійство завітала “жива 
легенда”, один із початківців боротьби сам-
бо, неоднократний чемпіон України та світу, 
почесний президент Національної федерації 
самбо України, віце-президент Світової фе-
дерації самбо, головний тренер збірної Укра-
їни з Боротьби самбо Олександр Наухатько. 
Самбісти спортивного клубу ім. Р. Юрчишина 
під час показових виступів активно демон-
стрували свої уміння, за що були нагородже-
ні грамотами голови Ямницької ОТГ Рома-
на Крутого. Як зазначив очільник громади: 
“Заняття в секції самбо і дзюдо є чудовою 
можливістю дітям зміцнити своє здоров’я, 
знайти додаткову мотивацію для нових до-
сягнень, а також вони є ще одним відкри-
тим простором для дружнього спілкування 
з однолітками”.

Під час навчально-тренувального періоду 
2017-2018 років учні спортивного клубу побу-
вали на багатьох змаганнях, на яких зайняли 
призові місця. Нещодавно відбувся Відкритий 
кубок боротьби “САМБО” серед юнаків та ді-
вчат 2004-2009 р.н. у м. Ужгород. Попри шалену 
конкуренцію, вихованцям ямницького спортив-
ного клубу вдалося здобути одне п’яте, чотири 
третіх і два других призових місць.

22 вересня 2018 р. вихованці ямницько-
го спортклубу ДЗЮДО і самбо взяли участь у 
двох змаганнях, які одночасно відбувались 
у м. Надвірна – Чемпіонаті області з дзюдо 
серед юнаків і дівчат та турнірі з дзюдо. Учні 
ямницької спортивної секції самбо/дзюдо  Ан-
дрій Смолій, Богдан Решітник та Денис Яци-
шин вибороли призові місця у своїх вагових 

категоріях, а юний самбіст Андрій Каляндрук 
став чемпіоном.

Влада Ямницької ОТГ в рамках підтрим-
ки державної програми розвитку спорту в на-
вчальних закладах громади сприяє функціо-
нуванню клубу самбо/дзюдо  при Ямницькому 
ліцеї, забезпечуючи учнів спортивним одягом 
та обладнанням для тренувань. До слова, по-
їздка на змагання в Ужгород відбулася за під-
тримки голови Ямницької ОТГ Романа Круто-
го, секретаря Ямницької сільської ради ОТГ 
Юрія Проценка, депутатського корпусу, а також 
батьків учнів та спонсорів. Велику організа-
ційну допомогу у розвитку секції самбо/дзю-
до  при Ямницькому ліцеї надали начальник 
відділу освіти Ямницької ОТГ Наталія Винник, 
начальник відділу культури, молоді та спорту 
Ямницької ОТГ Христина Попадинець, дирек-
тор Ямницького ліцею Йордана Лесів, пред-
ставники ГО „Молодіжний альянс Ямниці”, а 
також учитель фізичного виховання Ямниць-
кого ліцею Ігор Презлята. Цьогоріч Ямницький 
ліцей з-поміж двадцяти шкіл став переможцем 
тендеру на підтримку і розвиток самбо/дзюдо  
серед дітей та юнацтва. Крім того, успішній ді-
яльності місцевого спортклубу також активно 
допоміг ямничанин, провідний інспектор з фі-
зичного виховання шкіл області Інституту піс-
лядипломної освіти Андрій Шпільчак. Раніше, 
у  2017 році після відновлення секції самбо/
дзюдо, за сприяння радника голови Ямниць-
кої сільської ради ОТГ Миколи Зелінського, 
а також депутатів Ямницької сільської ради 
ОТГ Руслана Савуляка та Романа Галіпчака 
було придбано сучасний борцівський килим, 
на якому проводяться тренування. 

Тренери спортивного клубу дзюдо і самбо 
імені героя АТО Руслана Юрчишина заклика-
ють учнівську молодь Ямницької об’єднаної 
громади підтримувати здоровий спосіб життя 
і опанувати техніку  сучасного бойового мис-
тецтва. Батьки учнів-самбістів щиро вдячні 
тренерам за відданість своїй роботі, а ті, у 
свою чергу, сподіваються на добрий резуль-
тат своєї праці та підготовку у майбутньому 
майстрів спорту. За словами батьків їхні ді-
ти мають чудову нагоду підтримувати фізич-
не здоров’я. Адже сьогодні, в сучасну епоху 
ґаджетів, які відволікають молодь від здо-
рового способу життя, практикування бойо-
вих дисциплін самбо і дзюдо сприятиме не 
тільки фізичній підготовці, але й гартуватиме 
характер, розвиватиме самодисципліну, силу 
волі, впевненість, стриманість, самоконтроль 
та мужність, завдяки чому діти у майбутньо-
му стануть справжніми захисниками своїх 
сімей і держави.

Турнір з міні-футболу 
серед учнів закладів освіти 

Ямницької ОТГ
5 грудня 2018 р. на базі Ямницького ліцею відбувся турнір з міні-футболу серед шко-
лярів 5-6-х та 8-9-х класів навчальних закладів Ямницької об’єднаної громади, ме-
тою якого є популяризація здорового способу життя дітей та активного відпочинку.
На спортивне дійство завітали голова Ямниць-

кої об’єднаної територіальної громади Роман Крутий, 
начальник відділу освіти Ямницької ОТГ Наталія Вин-
ник, в.о. старости с. Павлівка Іван Вацеба, депутат 
Ямницької сільської ради ОТГ Василь Попадинець.

Відкриття турніру розпочалося виконанням 
Державного гімну України, під час якого капіта-
ни команд спільно підняли синьо-жовтий стяг. 
Начальник відділу освіти Наталія Винник поба-
жала учасникам заходу гарного настрою, успіхів 
та перемоги у турнірі з міні-футболу, який серед 
школярів громади проводиться уперше.

Енергійний танець черлідерів від учениць 
Ямницького ліцею перед початком гри став при-
ємною несподіванкою як для гравців, так і для 

присутніх. Під час запальної боротьби усі команди 
проявляли свої спортивні можливості й ентузіазм, 
а вболівальники схвильовано тримали кулаки й 
щиро підтримували своїх друзів.  

За результатами спортивних змагань пер-
ше місце у молодшій віковій категорії (5-6 класи) 
здобула футбольна команда Павлівського ліцею, 
друге – Ямницький ліцей, третю позицію зайняли 
футболісти Тязівської гімназії, і четверте – гравці 
з Сілецької гімназії. У старшій віковій категорії (8-
9 класи) фіналістом стала команда Ямницького 
ліцею, другу позицію посів Павлівський ліцей і 
третє місце здобули вихованці Тязівської гімназії.

Голова Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади Роман Крутий нагородив учасників 

турніру медалями, грамотами та пам’ятними 
призами. У двох вікових групах було відзначе-
но кращого воротаря, захисника й нападника. 
Медалі від сільського голови за пропагування 
серед учнівської молоді здорового способу жит-
тя отримали й учителі фізичного виховання за-
кладів освіти громади.

Очільник Ямницької ОТГ привітав школя-
рів з успішним проведенням турніру, подякував 
усім, хто долучився до його реалізації, зокрема, 
відділу освіти і відділу культури, молоді та спор-
ту Ямницької ОТГ і запевнив, що влада громади 
докладатиме усіх зусиль, аби вихованці навчаль-
них закладів мали усі необхідні можливості для 
спортивного розвитку і могли займатись улюбле-
ним видом спорту. Він побажав дітям не зупиня-
тись на досягнутому і підкорювати нові вершини.

“Такі змагання відтепер стануть доброю тра-
дицією, яка не тільки залучатиме школярів до 
систематичних занять фізкультурою і спортом, 
а й сприятиме зміцненню дружби між нашими 
учнями”, – переконаний Роман Крутий.

На завершення заходу учасники, організато-
ри та гості змагань зробили спільні пам’ятні фото.
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ПАВЛІВКА
Понад 12 млн грн було використано для потреб 

Павлівського старостинського округу. Діяльність 
депутатів, старости та керівництва громади дозво-
лили досягнути певних результатів.

Головною проблемою Павлівки є незадовіль-
ний стан дорожнього покриття центральної вулиці 
Шевченка та інших прилеглих доріг. На понад 20 ву-
лицях проведено поточний ремонт сумарно на один 
млн грн. А на центральну вулицю (яка з’єднує дороги 
національного значення Н-09 і Н-10) виділено понад 
3 млн грн, виготовлено повністю проектно-кошто-
рисну документацію і визначено виконавця робіт 
на 2019 рік (загалом вартість робіт – 15 млн грн).

Більше десятка вулиць отримали освітлення, 
вуличні зупинки та декілька дитячих майданчиків.

Здійснено берегоукріплення вздовж річки Па-
велче, як попередження екологічної кризи, на суму 
понад 1,5 млн грн. 

Також було проведено ремонт в адміністра-
тивному приміщенні, створено та перенесено ар-
хів Ямницької громади.

Ще одним важливим питанням стала заміна 
системи опалення та ремонт покрівлі у Павлів-
ському ліцеї, які були застарілими і несли загрозу 
навчальному процесу.

Аналогічна ситуація склалась з приміщенням 
Павлівської амбулаторії, де було проведено ремонт 
для покращення надання медичних послуг насе-
ленню. На облаштування спортивної інфраструк-
тури було виділено понад 1,5 млн грн. За цей рік 
введено в експлуатацію футбольний майданчик 
зі штучним покриттям і роздягалки на стадіоні.

Слід відзначити культурні заходи та дійства 
за ініціативи місцевих аматорських колективів: 
участь у фестивалі Битва Вертепів (м. Харків), від-
значення свят та знаменних дат, святкування Дня 
села, виїзди-гастролі місцевого хору з виступами 
до інших ОТГ.

ТЯЗІВ
Населений пункт протягом року отримав на вирішення нагальних 

питань близько 8 млн. грн.
На дорожню інфраструктуру було витрачено понад 2,7 млн. грн. 
Також здійснювалися роботи з освітлення, встановлення бруківки 

та тротуарних доріжок, облаштування зупинок.
Виходячи з нагальних потреб було здійснено заміну даху в місце-

вому клубі та сільській гімназії. На наступний рік в планах – завершити 
енергозбереження даних об’єктів.

У селі відновлено футбольну команду, яка бере участь в першості 
Тисменицького району. На наступний рік планується встановлення спор-
тивного майданчика зі штучним покриттям.

Протягом 2018 року були проведені і підтримані культурні й мистецькі 
заходи: святкування Дня села, гастролі місцевого аматорського театру, 
сольний концерт юних талантів та зустрічі з відомими вихідцями села.
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Благодійний ярмарок 
13 грудня 2018 року, у велике релі-

гійне свято Андрія Первозванного, було 
організовано та проведено традиційний 
благодійний ярмарок смаколиків у Ям-
ницькому ліцеї.

На захід завітали голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної грома-
ди Роман Крутий, секретар Ямницької 
сільської ради ОТГ Юрій Проценко, за-
ступник сільського голови Микола Зе-
лінський, представники депутатського 
корпусу, працівники апарату Ямницької 
сільської ради ОТГ, вчителі, учні, їхні бать-
ки та інші гості.

До участі у ярмарку були залуче-
ні школярі всіх класів навчального 
закладу. Діти, батьки й учителі ви-
ступили у ролі продавців, активно 
припрошуючи гостей за символічну 
суму придбати солодощі. Серед за-
пропонованого асортименту були як 
заздалегідь куплені, так і власноруч 

з любов’ю приготовані тістечка, кек-
си, торти, цукерки, печиво, пончики, 
панна-кота та інші ласощі. У дружній 
та радісній атмосфері гостинці роз-
літалися на ура, а учасники ярмарку 
робили спільні світлини і в піднесе-

ному настрої ділилися враженнями 
від організованого дійства. 

У цьому році на благодійність вда-
лося зібрати рекордні 16 412 грн, з 
яких 14 472 грн будуть передані сім’ї 
постраждалої в ДТП жительки с. Побе-
режжя Христини Кушецької, 1 232 грн 
буде надано сім’ї Федорків і 708 грн. – 
сім’ї Ставичних.

В Ямницькому ліцеї урочисто 
представили нового керівника
У вівторок, 20 листопада 
2018 р., учительському ко-
лективу Ямницького ліцею 
урочисто представили но-
вого керівника — Йордану 
Лесів.

На урочисту подію завіта-
ли голова Ямницької об’єднаної 
територіальної громади Роман 
Крутий, начальник відділу освіти 
Ямницької ОТГ Наталія Винник, 
представники духовенства та 
колектив учителів Ямницького ліцею.

Отці Ярослав Рожак та Роман Залеський благословили нового керівника на 
Божу поміч у добрих справах.

Сільський голова Роман Крутий побажав Йордані Лесів творчих успіхів, терпін-
ня та професійних здобутків. “Переконаний, що у Ямницького ліцею попереду ще 
багато нових звершень на чолі з новим керівником. Ми зі свого боку зробимо усе 
для того, щоб наші діти навчалися в гарних умовах, а вчителі були забезпечені най-
сучаснішими засобами для навчання”, – наголосив очільник Ямницької громади.

Начальник відділу освіти Наталія Винник у своєму вітальному слові зичила 
колезі плідної співпраці, зазначивши, що Ямницький ліцей повинен стати центром 
впровадження інновацій у реалізації реформи Нової української школи.

Подарунки від святого Миколая для 
вихованців спортивного клубу дзюдо і самбо

12 грудня 2018 року до юних спортсменів, котрі відвідують секцію бойового мис-
тецтва само/дзюдо  у Ямницькому ліцеї, з подарунками завітав святий Миколай.

На тренування до вихованців спортивної 
секції прийшли голова Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади Роман Крутий, начальник 
відділу культури, молоді та спорту Ямницької 
ОТГ Христина Попадинець, директор Ямницько-
го ліцею Йордана Лесів, батьки, родичі та друзі.

Того дня тренування дітей було не таким, 
як зазвичай, адже напередодні великого свята 
св. Миколая на них очікували особливі пода-
рунки. Самбісти під час заняття демонстрували 
техніку виконання бойових прийомів. Присутні 

мали змогу переглянути презентацію про ви-
хованців спортклубу ім. Р. Юрчишина, їхні до-
сягнення та участь в численних змаганнях, на 
яких вони завдяки своїй старанній праці й на-
полегливості протягом року неодноразово ви-
борювали призові місця і нагороди. До слова, 
поїздки на змагання відбувались за сприяння 
сільського голови та депутатського корпусу 
Ямницької ОТГ.

Опісля за такі позитивні досягнення й 
успіх св. Миколай (у ролі якого виступив го-

лова ГО “Молодіжний альянс Ямниці” Мар’ян 
Новосільський) та голова громади Роман 
Крутий вручили талановитим хлопцям і ді-
вчатам солодощі й гостинці. Презенти від 
голови отримали й наставники юних спортс-
менів. Крім того, в рамках цього передсвят-
кового візиту учні-самбісти отримали у по-
дарунок від влади і депутатів Ямницької 
ОТГ спортивний одяг та інвентар для тре-
нувань: новий борцівський килим, штангу 
й атлетичну лавку. 

“Ви справжні молодці, і за вами – май-
бутнє нашої громади та України”, – звернувся 
до молоді Роман Крутий. Він побажав дітям 

успіхів, наснаги, нових перемог, підкорення 
усе вищих спортивних вершин, а також іти 
тільки вперед до своєї мрії і не здаватися.

Особлива атмосфера, яка панувала того 
вечора під час зустрічі, а також передсвятковий 
настрій і подарунки зробили його незабутнім.

Ой хто, хто 
Миколая любить… 

У закладах освіти та культури 
Ямницької ОТГ відзначили 
улюблене дитяче свято

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
У театралізації, підготованій драматич-

ним колективом на чолі з керівником Гали-
ною Бибик, події розвивалися на землі і на 
небі, у дитячій спальні, в раю і навіть у пе-
клі. Учасники постановки виконували ролі 
Ночі, Місяця і Зірочок, Антипків та нечемних 
дітей, нечистих сил і Ангелів. Кульмінацій-
ним моментом вистави був момент, під час 
котрого Добро перемагає Зло і навертає на 
шлях істини. Розв’язкою постановки  став 
довгоочікуваний  прихід  Святого Миколая 
з подарунками.

На святі були присутні гості: отець Ва-
силь Смицнюк, який  благословив захід, і на-
чальник відділу культури, молоді та спорту 
Ямницької ОТГ Христина Попадинець, яка 
привітала присутніх з днем святого Миколая  

і висловила вдячність сільському голові Ям-
ницької ОТГ Роману Крутому за  подарунки 
для всіх учасників будинку культури у Сіль-

ці. Насамкінець глядачі скандували акторам 
гучними оваціями за неперевершену актор-
ську майстерність. 

Зустріч з меценатом
19 грудня 2018 р., у день Святого Миколая, до Ямницького ліцею завітав ви-
пускник Ямницької школи, благодійник і меценат Мирослав Табачин зі своєю 
родиною. Нещодавно він подарував для учнів та вчителів дві найсучасніші на 
освітньому ринку інтерактивні панелі від фірми Edpro, які дозволяють зроби-
ти процес навчання більш цікавим та продуктивним. Цікаві досліди з фізики, 
хімії, відео уроки з біології, історії, музики, інтерактивні завдання – і це ще 
не увесь перелік можливостей інтерактивної панелі mozaBook.

На зустріч прийшли сільський голо-
ва Ямницької громади Роман Крутий, на-
чальник відділу освіти Ямницької ОТГ 
Наталія Винник, член виконкому  Рома-
нія Постолянюк, учителі та учні ліцею. 

У вітальному слові сільський голо-
ва подякував пану Мирославу за бла-
годійність, підтримку і села, і школи, і 
висловив сподівання, що ця співпраця 
продовжиться. Начальник відділу освіти 
також висловила вдячність родині Таба-
чин за щедрий подарунок та надану ни-
ми можливість вчителям нашої громади 
побувати у Львові на навчанні з вико-
ристання панелі в освітньому процесі.

Директор ліцею Йордана Лесів подару-
вала на згадку про зустріч зроблений учня-
ми календар на 2019 рік з фотографіями 
шкільних років  пана Мирослава та суве-
нір із логотипом фірми Edpro. Після цього 
вчителі Надія Вацеба, Надія Кавка, Мирос-
лава Гулага показували, як вони  на прак-
тиці використовують інтерактивні панелі, 
наскільки покращився  процес навчання. 

Мирослав Табачин запевнив, що 
буде і надалі робити все, аби Ямницькі 
учителі та школярі мали найсучасніші 
засоби для навчання, щоби про ліцей, 
як і про Ямницьку школу колись, були 

якнайкращі відгуки. А ще Мирослав Бог-
данович подарував дітям  тритомник 
унікального видання серії  “Скарбниця 
українських реліквій”  –  “Читанку для 
діточок” Маркіяна Шашкевича. 

Зустріч пройшла у теплій атмосфері 
і залишила у всіх приємні враження. Не 
дивлячись на те, що вже багато років 
Мирослав Табачин проживає у м. Львові, 
все ж не забуває рідне село, свою школу, 
прагне всіляко допомогти і підтримати 
матеріально. Пишаємося тим, що Ямни-
ця має людей, які готові робити добрі 
справи для своєї громади та України. 
Щиро дякуємо нашому меценату і на-
діємося, що його добрі справи  стануть 
прикладом для тих, хто розуміє, що під-
тримка освіти – це інвестиції в майбут-
нє нашої громади і України. 
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Вечір пам’яті жертв 
голодомору у Сільці

24 листопада 2018 р. учасники театру художнього слова БК села Сілець Ям-
ницької ОТГ провели вечір пам’яті “Голодомор очима дітей ХХІ ст.”

Помолитися за душі полеглих у ча-
си геноциду і вшанувати їхню пам’ять 
прийшли жителі Сільця, школярі та ін-
ші гості. Драматичний колектив  “Лі-
топис” представив увазі глядачів ав-
торську інсценізацію під назвою “Що 
ж ти, серце, будеш жати?”. Ведучою та 
ініціатором заходу була художній керів-
ник с. Сілець Галина Бибик. Талановиті 
учасники театру художнього слова на-
стільки майстерно увійшли в роль, що 

викликали у присутніх щирі співпере-
живання, співчуття та сльози. Опісля 
присутні переглянули емоційно важку 
для перегляду стрічку “Жовтий князь” 
про часи голодомору 1932-1933 рр., зня-
ту за мотивами однойменного твору 
Василя Барки.

Наприкінці усі разом помолились за 
душі померлих, вшанували їх хвилиною 
мовчання, розділили між собою хліб і 
символічно запалили пам’ятні свічки. 

Вшанування захисників 
України

14 жовтня 2018 року в усіх населених пунктах Ямницької ОТГ відбулися уро-
чисті заходи з нагоди великого свята – Дня захисника України, Дня козацтва, 
Дня створення Української Повстанської Армії та свята Покрови Пресвятої 
Богородиці.

У Ямниці урочистості розпочалися із 
поминальної панахиди біля пам’ятника 
Борцям за волю України. Вшанувати по-
леглих героїв прийшли голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, депутати Ямницької сіль-
ської ради ОТГ, член виконавчого комі-
тету, депутат обласної ради Роман Ткач, 
громада села. Духовенство відслужило 
панахиду за воїнами, які віддали своє 
життя за свободу та територіальну ці-
лісність України.

Продовжилися урочистості святко-
во-патріотичним концертом під назвою 
“Зродились ми великої години”, за учас-
ті місцевих аматорських колективів. На 
подію до актової зали Ямницького лі-
цею завітали очільник Ямницької ОТГ 
Роман Крутий, заступник сільського 
голови Микола Зелінський, в.о. старо-
сти с. Павлівка Іван Вацеба. Почесни-
ми гостями заходу стали учасники АТО 
– відважні герої Ямницької об’єднаної 
громади, які від початку неоголошеної 
війни на сході захищають мир та спо-
кій українців. Присутні вшанували хви-
линою мовчання полеглих бійців, котрі 
за увесь період визвольної боротьби по-
клали голови во ім’я незалежності сво-
єї Батьківщини. З вітальним словом до 
учасників заходу звернувся голова Ям-
ницької ОТГ Роман Крутий. Він привітав 
усіх зі святом і побажав невичерпного 
здоров’я, сил, наснаги, та відновлення 

миру в Україні. Очільник громади наго-
лосив на важливості проведення таких 
заходів і глибокій символічності відзна-
чення Дня захисника України саме 14-го 
жовтня – на свято Покрови Пресвятої 
Богородиці. Окрім того, Роман Крутий 
відзначив героїв УПА та учасників АТО 
нагородами.

Тематичні музичні, пісенні і танцю-
вальні композиції концертної програми 
глядачам представляли мистецькі ко-
лективи Ямницького будинку культури. 
Свої творчі виступи присутнім дарува-
ли народна аматорська хорова капела 
“Дзвін”, вокально-інструментальний ан-
самбль “Реприза”, вокальні жіночі ан-
самблі “Берегиня” та “Калина”, вокаль-
ний чоловічий ансамбль “Відродження”, 
вокальний колектив дівчат Ямницького 
ліцею, а також ансамбль народного тан-
цю “Ямничанка”. Начальник відділу куль-
тури, молоді та спорту Ямницької ОТГ 
Христина Попадинець розчулила гляда-
чів піснею “Горить свіча”. По-особливому 
символічним виступом на концерті була 
низка композицій під музичний гітарний 
супровід у виконанні представника Ям-
ницької спілки учасників АТО Ярослава 
Василіва. Наостанок герої-учасники Ан-
титерористичної операції зробили спіль-
ні пам’ятні світлини.

У селі Павлівка цього дня також 
вшановували українських героїв. За-
ходи традиційно відбулися біля могил, 

де поховані воїни Української повстан-
ської армії. Місцеві парохи відслужили 
поминальну панахиду за полеглими у 
визвольній боротьбі вояками. А опіс-
ля до уваги присутніх була представ-
лена літературно-музична композиція 
“Пам’ятай же ти їх українська земля”, 
підготована спільно представниками 
Павлівського будинку культури та Пав-
лівського ліцею.

У селі Тязів урочистості до Дня за-
хисника нашої держави традиційно роз-
почалися поминальною панахидою біля 
пам’ятника Борцям за волю України. Піс-
ля спільної молитви місцеві аматорські 
колективи подарували присутнім патрі-
отичні вокальні та поетичні виступи.

 У селі Сілець програма урочистос-
тей з нагоди свята була наповнена ба-
гатьма подіями. Зранку відбулася поми-
нальна панахида біля пам’ятника Бор-
цям за волю України, після чого читці 
театру художнього слова БК с. Сілець 
презентували увазі присутніх літератур-
ну композицію. Святкування продовжив 
святковий патріотичний концерт, на яко-
му учасники аматорського мистецтва да-
рували глядачам вокальні, танцювальні 
і драматичні виступи. А ще цього дня, у 
свято Українського козацтва, символіч-
но посвятили в козачата наймолодших 
учасників місцевого будинку культури. 
Завершила урочистості свічкова хода 
з молитвою на Вервиці, до якої також 
долучилися представники Сілецького 
БК, представивши поетичну композицію 
„Молюсь до образу Покрови”.

Гартувати у собі патріотичний дух, 
пам’ятати національну історію, поважа-
ти і підтримувати оборонців Української 
держави всіх часів є обов’язком кожно-
го громадянина. Тож, шануймо україн-
ських захисників – мужніх героїв, які 
бережуть наше мирне небо.

День учителя відзначили 
у навчальних закладах 

Ямницької ОТГ
5 жовтня 2018 р. у закладах освіти Ямницької об’єднаної територіальної гро-
мади урочисто відзначили День працівників освіти – свято мудрості, добра 
та самовідданої праці. 

У ліцеях та гімназіях Ямницької ОГГ 
відбулися влаштовані школярами уро-
чистості, на які були запрошені директо-
ри, вчителі й учні навчальних закладів, 
а також керівництво громади й депута-
ти. Діти цього дня мали нагоду побути у 
ролі своїх творчих наставників і відчути 
на собі усю силу неоціненної роботи, у 
яку вчителі вкладають душу та серце. 

Учні Ямницького ліцею презенту-
вали педагогам незабутній подарунок, 
організувавши справжнє свято зі співа-
ми, танцями та гумористичними сцен-
ками.  На захід завітав голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, який від імені депутатів 
Ямницької ОТГ та від себе особисто ба-
жав працівникам освіти здоров’я, добра, 
щастя, наснаги, талановитих учнів та 
мирного неба.

“Переконаний, що учитель – це не 
професія, а ціле життя, віддане школі і 
дітям. Тому, шановні учителі, щира вам 
дяка за працю, відданість, розуміння і 

терпіння. Влада громади докладатиме 
максимум зусиль, щоби вам було ком-
фортно працювати, а дітям – навчатися 
у всіх закладах освіти Ямницької ОТГ”, – 
звернувся до вчителів очільник громади.

З нагоди професійного свята сіль-
ський голова нагородив учителів ліцею 
грамотами за сумлінну працю, високий 
професіоналізм, педагогічну майстер-
ність, вагомий внесок у справу навчання 
та виховання підростаючого покоління.

Цікавий день учнівського самовря-
дування та святковий концерт для учите-
лів організували школярі Павлівського 
ліцею. На захід у Павлівці завітали в.о. 
старости села Іван Вацеба та головний 
спеціаліст відділу освіти Ямницкої ОТГ 
Оксана Бігун, які у своїх виступах щиро 
бажали учителям міцного здоров’я, сум-
лінних учнів та щонайкращих гараздів. 
Педагоги ліцею також були нагородже-
ні відзнаками голови Ямницької ОТГ.

Учні Сілецької гімназії цього дня 
подарували творчим наставникам кон-

цертну програму з чудовими виступами у 
вигляді танців, поезій і пісень, проявив-
ши свої уміння й таланти. Відзначила 
грамотами голови громади і  привіта-
ла працівників навчального закладу з 
їх професійним святом начальник від-
ділу освіти Ямницької ОТГ Наталія Вин-
ник, побажавши вчителям натхненних 
ідей, професійних успіхів на нелегкій 
педагогічній ниві, злагоди у сім’ях і ма-
теріального достатку.

З усмішками на обличчях та незабут-
німи емоціями провели цей день учите-
лі Тязівської гімназії, де школярі органі-
зували для своїх наставників святкову 
програму. На концерт з нагоди Дня учи-
теля до гімназії у Тязеві завітав голова 
профспілки освітян Тисменицького ра-
йону, депутат Ямницької сільської ради 
ОТГ Іван Когуч, який бажав винуватцям 
свята родинного затишку, здійснення 
найзаповітніших мрій, міцного здоров’я 
і терпіння у їхній нелегкій роботі. Най-
кращих педагогів навчального закла-
ду також було відзначено грамотами 
голови Ямницької ОТГ Романа Крутого.

До слова, день працівників освіти 
відзначається щорічно у першу неділю 
жовтня. Професія учителя вимагає са-
можертовності, величезного терпіння і 
любові до дітей, адже саме педагог від-
криває дітям двері у світ знань, впли-
ває на формування їх життєвої позиції 
та пріоритетів, закладає підґрунтя їх-
нього майбутнього.

Вітання для бібліотекарів
5 жовтня 2018 р. працівників шкільних та сільських бібліотек Ямницької ОТГ 
привітали з професійним святом, яке відзначалося останнього вересневого дня.

У заході взяли участь голова Ям-
ницької об’єднаної територіальної гро-
мади Роман Крутий, начальник відділу 
культури, молоді та спорту Ямницької 
ОТГ Христина Попадинець, начальник 
відділу освіти Ямницької ОТГ Наталія 
Винник, працівники бібліотечних закла-
дів громади.

Очільник громади побажав усім бі-
бліотечним працівникам творчої насна-
ги, міцного здоров’я, щастя, миру та но-
вих успіхів у благородній просвітницькій 
справі й наголосив, що праця бібліоте-
каря – неоціненна і займає чільне міс-
це не тільки у навчанні, але й у житті 
кожної людини. Роман Крутий вручив 
працівникам бібліотек громади подяки 
за багаторічну сумлінну працю, вагомий 
внесок у розвиток бібліотечної справи та 
високу професійну майстерність.

Крім того, у затишній атмосфері 
читального залу працівники книгозбі-
рень мали нагоду поспілкуватися з сіль-
ським головою й обговорити проблемні 
питання, які стосуються роботи шкільних 
та сільських бібліотек у громаді. Мова 
йшла, зокрема, про наявність книг для 
учнів навчальних закладів ОТГ, роботу 
комп’ютерів та інтернету в читальних 
залах шкільних бібліотек, а також про 
технічний стан приміщень бібліотек у 
селах громади. На завершення зустрічі 
голова Ямницької ОТГ зазначив: „Вла-
да громади активно працює над покра-
щенням функціонування бібліотек, і най-
ближчим часом будуть передбачені ко-
шти для наповнення фондів сільських 
бібліотек книгами. Ми подбаємо, щоб 
бібліотекарі могли працювати, а діти – 
в належних умовах вчитися”.

Вечори кіно просто неба 
У вересні активісти громадської організації „Молодіжний альянс Ямниці” 
організували для жителів села сеанси показу фільмів під відкритим небом.

Молодіжна рада запропонувала цікаву ідею проведення вечорів кіно. Відтак, 
за сприяння голови Ямницької об’єднаної територіальної громади Романа Крутого 
та депутатського корпусу було придбано кінопроектор, що допомогло втілити ідею 
молоді в життя. Першою апробацією новопридбаної техніки стали кіберспортивні 
змагання з футбольного симулятора FIFA18. У віртуальний футбол зіграли 16 молодих 
хлопців і дівчат, ще приблизно стільки ж уболівальників підтримували своїх друзів.

Під час проведення вечорів кіно під відкритим небом на галявині урочища “Об-
рінки” дітей розважали веселими мультфільмами, а для дорослої аудиторії демон-
стрували комедії. На останній кіносеанс завітали близько 60-ти жителів Ямниці, 
яких осіннього вечора зігрівали теплі пледи, гаряча кава і чай.

Мешканці села охоче відвідали покази фільмів просто неба, адже такі заходи 
для них відбувались уперше. Затишна атмосфера кіно-вечорів подарувала гляда-
чам незабутні враження.
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Грудень 
2018 року

Вітаємо з ювілеєм!
Ямниця: 90-річні: Грицюк Анна Се-

менівна, 19.11.1928 р.н.
80-річні: Шайбан Дмитро Михайло-

вич, 01.09.1938 р.н. Бибик Марія Мико-
лаївна, 20.09.1938 р.н.; Смеречанська 
Марія Іванівна, 21.09.1938 р.н. Калян-
друк Стефанія Василівна, 18.11.1938 р.н. 
Шайбан Ірина Василівна, 19.12.1938 р.н.

70-річні: Галіпчак Анна Михайлівна, 
24.09.1948 р.н. Фригович Марія Миколаїв-
на, 27.09.1948 р.н. П’яста Марія Микола-
ївна, 04.10.1948 р.н. Мицько Василь Воло-
димирович, 10.10.1948 р.н. Золотько Юрій 
Іванович, 12.10.1948 р.н. Гарасим Микола 
Васильович, 29.10.1948 р.н. П’яста Яре-
ма Богданович, 04.11.1948 р.н. Іваночко 
Марія Данилівна, 07.12.1948 р.н. Кульба-
ба Ярослава Михайлівна, 22.12.1948 р.н.

Павлівка: 80-річні: Когуч Ганна 
Іванівна, 03.10.1938 р.н. Піцур Михай-
ло Дмитрович, 05.10.1938 р.н. Попади-
нець Софія Йосипівна, 20.10.1938 р.н. 
Когуч Іван Антонович, 02.12.1938 р.н.  
Ребрик Євгенія Іванівна, 26.12.1938 р.н.

70-річні: Галько Марія Антонівна 
19.11.1948 р.н. Малик Михайло Ілліч 
28.12.1948 р.н.

Тязів: 90-річні: 
Галюк Микола Пе-
трович, 19.12.1928 
р.н.

80-річні: Квасній Василь Іванович, 
23.09.1938 р.н. Федик Василь Петрович, 
20.12.1938 р.н.

70-річні: Бартко Микола Дмитрович, 
12.09.1948 р.н. Грива Василь Петрович, 
14.09.1948 р.н. Сеньків Марія Дмитрівна, 
15.10.1948 р.н. Клевець Марія Михай-
лівна, 25.11.1948 р.н. Ковальчук Ганна 
Олексіївна, 01.12.1948 р.н.

Сілець:
90-річні: Панчішак Парасковія Во-

лодимирівна, 07.11.1928 р.н.
80-річні: Баран Орина Григорівна, 

03.08.1938 р.н. Галюк Ніна Омелянівна, 
30.08.1938 р.н. Штих Ганна Дмитрівна, 
15.11.1938 р.н. Кузьмич Марія Микола-
ївна, 20.11.1938 р.н.

70-річні: Драбчук Марія Ярославів-
на, 11.09.1948 р.н. Захарчук Богдан Ми-
хайлович, 03.10.1948 р.н. Бойчук Ганна 
Володимирівна, 21.10.1948 р.н. Шиндак 
Марія Данилівна, 03.12.1948 р.н.

Відійшли у вічність
Ямниця:  Когуч Богдан Петрович, 30.08.1947 – 28.08.2018; 

Струтинський Василь Дмитрович, 01.11.1940 – 24.08.2018; 
Жеребецька Анна Миколаївна, 16.12.1934 – 27.08.2018; Дей-
чаківський Роман Васильович, 15.06.1949 – 31.08.2018; Кара-
ванович Дмитро Антонович, 09.09.1932 – 03.09.2018; Адам-
чук Світлана Вікторівна, 07.08.1974 – 05.09.2018 Каляндрук 
Володимир Антонович, 03.04.1970 – 19.09.2018; Ставична 
Мирослава Ігорівна, 22.10.1984 – 23.09.2018; Деркач Марія 
Миколаївна, 15.09.1935 – 25.09.2018; Катамай Роман Ва-
сильович, 02.02.1978 – 01.10.2018; Черевко Олексій Ілліч, 
22.03.1945 – 02.10.2018; Савчак Марія Романівна, 29.10.1938 – 
03.10.2018; Деркач Софія Олексіївна, 01.04.1942 – 06.09.2018; 
Катамай Богдан Антонович, 15.06.1943 – 10.11.2018; Пушик 
Анастасія Григорівна, 04.02.1933 – 16.11.2018.

Павлівка: Когуч Дмитро Семенович, 03.11.1924 – 
16.08.2018; Шкляр Петрунелія Семенівна, 14.07.1933 – 
11.10.2018; Комар Ганна Йосипівна, 01.12.1939 – 31.10.2018; 
Попадинець Ярослава Михайлівна, 22.08.1934 – 01.11.2018; 
Попадинець Ганна Григорівна, 26.10.1932 – 03.12.2018; Гри-
гораш Стефанія Антонівна, 10.04.1939 – 18.12.2018.

Тязів: Босович Марія Миколаївна, 08.09.1948 – 
09.09.2018; Ленюк Василь Миколайович, 05.03.1940 – 
10.10.2018; Черепій Василь Мирославович, 26.08.1952 
– 18.10.2018; Стасюк Іван Васильович, 19.01.1968 
– 29.10.2018; Гресько Лев Дмитрович, 11.05.1936 – 
31.10.2018;  Босович Мирослав Петрович, 01.01.1950 
– 05.11.2018; Пахольчук Марія Ільківна, 26.06.1926 – 
13.11.2018; Маліновський Ярослав Захарович, 30.06.1946 
– 02.12.2018; Савка Євдокія Йосипівна, 26.12.1930 
– 16.12.2018; Галюк Євдокія Олексіївна, 18.04.1929 – 
21.12.2018.

Сілець: Бойчук Анастасія Іванівна , 17.05.1927 
– 26.08.2018; Куць  Іван  Степанович ,  27.01.193 – 
27.08.2018; Вівчар  Лариса Сергіївна ,  14.02.196 – 
16.09.2018; Савчишин Петро Михайлович, 01.01.1950 
– 06.10.2018; Гресько Василь Петрович, 03.06.1929 – 
15.11.2018; Лугінін Валерій Сергійович, 01.10.1947 – 
30.11.2018;Тиліпський Володимир Іванович, 11.10.1960 
– 06.11.2018; Бобрис Богдан Васильович, 25.01.1933 
– 08.12.2018.

Статистика народжуваності/смертності в ОТГ 
від 15 серпня 2018 року

НАРОДИЛИСЯ:
Ямниця — 8
Павлівка — 5
Тязів — 4
Сілець — 3 

ОДРУЖИЛИСЯ: 
Ямниця — 1
Павлівка — 1
Тязів — 0
Сілець — 1 

ЮВІЛЯРИ:
Ямниця – 15
Павлівка — 7
Тязів — 8
Сілець — 9 

ПОМЕРЛИ:
Ямниця —15
Павлівка — 6
Тязів — 10
Сілець — 8

На рушничок щастя стали 
Ямниця: Боднарєв Анатолій Ана-

толійович та Галіпчак Юлія Романівна 
– 03.10.2018 р.

Павлівка: Іванішак Василь Дми-
трович та Генсіцька Марія Василівна 
– 25.08.2018 р.

Сілець: Джиджо-
ра Володимир Васи-
льович та Шидивар 
Ілона Петрівна – 
19.08.2018 р.

Уся інформація щодо діяльності Ямницької об’єднаної 
територіальної громади розміщена 
на сайті https://yamnytsya-otg.if.ua/

Поважний ювілей улюбленої 
вчительки

28 серпня 2018 року своє 90-річчя відзначала жителька 
Ямниці, учителька біології  Ганна Степанівна Савчак.

З нагоди такої поважної дати колишні випускники Ям-
ницької школи зібралися разом у читальному залі бібліоте-
ки уже тепер Ямницького ліцею, щоб подарувати  улюбленій 
вчительці невеличке свято.

Прийшли привітати талановитого педагога голова Ям-
ницької об’єднаної громади Роман Крутий, голова профспілки 
освітян Тисменицького району, депутат Ямницької сільської 
ради ОТГ Іван Когуч, член виконавчого комітету Ямницької 
сільської ради ОГТ Романія Постолянюк, начальник відділу 
освіти Ямницької ОТГ Наталія Винник та інші поважні гості.

Роман Крутий вручив ювілярці подяку з нагоди Дня на-
родження і побажав міцного здоров’я, сили духу, наснаги, Божої ласки та довголіття. Іменинницю 
вітали подарунками, квітами, теплими поздоровленнями і щирими спогадами зі сльозами на очах. 
Окрім вітальних слів, для Ганни Степанівни звучали пісні у виконанні жіночого вокального ансамб-
лю “Калина” Ямницького будинку культури.  Колишні учні з трепетом згадували свої шкільні роки 
і дякували строгій, проте справедливій учительці біології за ту велику науку, яку вони понесли з 
собою у життя.  Наостанок усі присутні заспівали для пані Ганни відому пісню “Вчителько моя”, 
зробили спільні пам’ятні світлини і за чаюванням ділились чудовими спогадами шкільних років.

У вирій відлетіли вже літа, 
лиш спогади лишились незабуті…

Саме під такою назвою у неділю, 9 грудня 2018 р., в актовій залі Ямницького 
ліцею відбувся вечір пам’яті Семена Дейчаківського – великого ямничани-
на, поета, драматурга, режисера, декламатора, співака, публіциста, учителя, 
великого патріота, людини з великої букви.
На дійство завітали начальник відділу 

освіти Ямницької сільської ради ОТГ Наталія 
Винник, начальник відділу культури, молоді та 
спорту Ямницької сільської ради ОТГ Христина 
Попадинець, представники депутатського кор-
пусу Ямницької ОТГ, член виконавчого комітету 
Ямницької сільської ради ОТГ Романія Постоля-
нюк, депутат Івано-Франківської обласної ради 
Роман Ткач, громада села, молодь та інші гості.

Розпочала пам’ятний вечір знаменита 
українська стрілецька пісня-реквієм “Чуєш, 
брате мій” у виконанні чоловічого ансамблю 
“Відродження”.

“У ці дні Семен Дейчаківський святку-
вав би своє 90-річчя, але вже рік його немає 
з нами. Та залишились його настанови, його 
вистави, його вірші…” – звернулася до при-
сутніх громадський діяч, член виконкому, 
радник голови Ямницької ОТГ Романія Ан-
тонівна Постолянюк, яка була ініціатором та 
модератором дійства. 

Благословив захід  і поділився спога-
дами про Семена Дейчаківського о. Орест 
Смицнюк. Про моменти з життя поважного 
діяча та його внесок в історію Ямниці гово-
рили у своїх промовах депутат обласної ра-
ди Роман Ткач, історик, педагог, краєзнавець 
Ігор Дейчаківський, голова товариства “Сіль-

ський господар” Антон Іваночко. Зворушливо 
декламували вірші поета ямничани Оксана 
Рябініна, Ярослав Галярник та учні Ямницько-
го ліцею.  Окрасою вечора стала пісня “Два 
кольори”, яку виконала у пам’ять про свого 
видатного вуйка талановита Христина Пеца-
Довбуш. Крім того, під час дійства глядачі 
мали змогу переглядати на екрані пам’ятні 
світлини з життя Семена Дейчаківського.

На завершення вечора схвильовану спо-
гадами та емоціями публіку розвеселив на-
родний аматорський драматичний театр під 

керівництвом Ярослава Колобанька. Увазі 
присутніх представили улюблену інсценіза-
цію  Семена Дейчаківського “Побожна” за 
однойменною новелою Василя Стефаника. 
Старовинна вистава “Село на сцені” у вико-
нанні молодих акторів-аматорів викликала 
у глядачів сміх крізь сльози.

Наостанок зі словами вдячності усім, 
хто причинився до організації цього дійства, 

звернулася начальник відділу культури, мо-
лоді та спорту Христина Попадинець.

Багато теплих слів та спогадів прозвучали 
того вечора у пам’ять про історично важливу 
для Ямниці постать, культурно-просвітницького 
діяча, поета і драматурга, котрий своїм патріо-
тизмом, наполегливою працею та неоціненним 
талантом зробив величезний внесок у станов-
лення й розвиток рідного села. Пам’ять про Се-
мена Дейчаківського назавжди залишиться у 
його поезіях, до яких ми повертатимемось знову 
і знову, згадуючи цю велику людину…

Листопадова зустріч в Ямниці
В погожі листопадові дні, коли відзначаємо 100-річчя створення  ЗУНР, вшановуємо 
пам’ять січового стрілецтва, вояків Галицької армії, в неділю, 04 листопада 2018 
р., з ініціативи громадського діяча Романії Постолянюк в актовій залі Ямницького 
ліцею була організована цікава зустріч із відомим журналістом, істориком, режи-
сером, кіносценаристом, письменником, онуком січового стрільця, воїна УГА, чле-
на ОУН Олекси Каляндрука – Тарасом Каляндруком, предки якого родом з Ямниці. 

Тарас Каляндрук презентував  ямни-
чанам свої найновіші книги на історичну 
тематику, які вони мали змогу придбати 
під час зустрічі, подарував кілька примір-

ників шкільній бібліотеці, розповідав про те, 
як створював фільми про видатних діячів 
українського державотворення і про плани 
на майбутнє. На зустріч зійшлася  велика  

родина Каляндруків не лише з Ямниці, а й 
з Клузова і Угринова. 

Зі словами благословення зустрічі ви-
ступив отець-декан Богдан Курилів. Поміж 
запитаннями та відповідями глядачі мали 
змогу послухати стрілецькі й повстанські 
пісні у виконанні чоловічого ансамблю «Від-
родження» та жіночого ансамблю «Калина», 
що схвилювали до глибини душі усіх при-
сутніх в залі, і, звісно ж,  гостя, який поринав 
спогадами у минуле, згадував пісні зі сво-
го дитинства, які дуже любив його батько. 
Привітала пана Тараса та глядачів піснею 
«Свіча» начальник відділу культури, молоді 
та спорту Христина Попадинець. 

На завершення презентації ямничани 
Дарія Деркач та Роман Галіпчак подарува-
ли дорогому гостеві красиву вишиванку із 
оригінальним ямницьким орнаментом, яким 
він  дуже пишається. 

Це була неймовірна зустріч, тепла і хви-
лююча, яка пройшла по-родинному. Горди-
мося, що Ямниця має таких славних нащад-
ків, як Тарас Каляндрук. Хочеться побажати 
цій унікальній людині творчого натхнення 
для створення нових фільмів та книг про 
правдиву історію України.

Новонароджені
Ямниця: Духович Соломія Мико-

лаївна – 02.09.2018. Семченко Устим 
Любомирович – 06.08.2018. Попадюк 
Анна-Марія Миколаївна – 31.08.2018. 
Данилюк Максим Володимирович – 
16.09.2018. Яковишин Златослава Ми-
хайлівна – 19.09.2018. Данильців Олег 
Олегович – 17.10.2018. Оленич Дем’ян 
Дмитрович – 25.10.2018. Зуб’як Тимофій 
Олегович – 24.11.2018.

Павлівка: Лесів Валерія Олексівна 
– 30.08.2018. Гурей Станіслав  Олексан-
дрович – 29.09.2018.  Грицак Андрій Ро-

манович – 15.10.2018. Дорошенко Ан-
дрій Михайлович – 12.12.2018. Пилип-
чак Вероніка Олексіївна – 13.12.2018.

Тязів: Королевич Устим Ігорович 
– 24.08.2018. Дорошенко Софія Ярос-
лавівна – 28.09.2018. Мислюк Яків Іва-
нович – 06.10.2018. Морозов Михайло 
Денисович – 30.10.2018.

Сілець: Пушко Евеліна Михайлівна 
– 27.08.2018. Бойчук Артем Іванович – 
08.12.2018. Олексюк Мілана Павлівна 
– 11.12.2018.

Шановні жителі Ямницької об’єднаної громади!
Відповідно до рішення виконавчого комітету Ямницької сіль-

ської ради ОТГ від 05 жовтня 2018 року, було затверджено нову на-
зву газети Ямницької об’єднаної територіальної громади. Мешканці 
громади протягом кількох місяців надсилали свої пропозиції, з-поміж 
котрих було обрано і затверджено найменування нового вісника 

Ямницької ОТГ – “Єдина громада”,  випуск якого розпочнеться уже 
з 2019 року. Ви тримаєте у руках останній випуск газети “Ямниця”, 
започаткованої  ще у 1990-х роках та відновленої у квітні 2012 ро-
ку. Усі випуски газети “Ямниця” (з 2012 р.) можна переглянути і за-
вантажити на офіційному сайті Ямницької ОТГ у розділі “Медіа”.


