
Вісник Ямницької ОТГ № 1, квітень 2019 року

ЯМНИЦЯ ПАВЛІВКА         СІЛЕЦЬ ТЯЗІВ

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

Тарас ШЕВЧЕНКО

Єдина громадаЄдина громада
Дорогі жителі 

Ямницької об’єднаної 
територіальної громади!

Прийміть найщиріші вітання напе-
редодні Великого Дня Світлого Хрис-
тового Воскресіння!

У цей величний час ми дякуємо 
Богові за те, що під час випробувань 
відчували Його захист і підтримку. Ве-
ликдень символізує духовне оновлення, 
пробудження почуттів людини, утвер-
дження високих моральних цінностей у 
суспільстві. Упродовж Великодніх свят 

ми неодноразово будемо повторювати “Христос Воскрес!” Тож нехай ця ра-
дісна звістка подарує усім нам щастя, міцне здоров’я, мир, любов, благопо-
луччя і тепло. Від усієї душі бажаю Вам добробуту, злагоди в оселях і Божої 
ласки у добрих справах на благо нашої громади та України.

Нехай Господь Ваш дім благословляє,
А шлях земний добробутом палає,
Веселих свят. Нехай до Вас з небес

Зійде любов та мир!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Голова Ямницької ОТГ  Роман КРУТИЙ

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Христос Воскрес!

В час святкування Пасхальних свят ми безліч разів повторюємо це ра-
дісне привітання і в глибині серця визнаємо, що тривожні дні Великого посту 
змінилися світлим днем Воскресіння Христового. Нехай ці слова будуть ви-
мовлятися не тільки як привітання, але знайдуть гідне місце в нашому серці 
і отримають відображення у наших справах.   Воскресіння Христа дає нагоду 
світові по-іншому оцінити сенс життя і переглянути  свої переконання і дії, 
дивлячись на все під призмою вічності.

У житті кожного християнина Великдень — свято особливо шановане 
та величне. Й не тільки тому, що приходить воно з утвердженням справж-
ньої, квітучої та теплої весни, але й тому, що є символом перемоги життя над 
смертю, добра над злом, світла над пітьмою, віри — над безнадією. Тому в 
цей радісний Пасхальний день шлемо найщиріші слова привітань кожному 
з Вас.  Нехай зійде на Ваш дім благодать, мир і спокій, нехай панують у Ва-
ших родинах любов і доброта, здоров’я і щастя. Нехай душа завжди знахо-
дить спасіння, нехай завжди вдається зберігати віру і опромінювати життя 
близьких любов’ю, нехай серце завжди зігріває надія.

З благословенням Господнім, о. митрат Богдан КУРИЛІВ, 
о. Ярослав РОЖАК, о. Орест СМИЦНЮК, о. Дмитро КУБАЦЬКИЙ, 

о. Василь СЕНЬКО, о. Володимир ЗАЛІСЬКИЙ, о. Василь СМИЦНЮК

У цей благословенний час прийміть найщиріші вітання зі святом Пасхи!
Ось уже п’ятий рік наші відважні захисники зустрічатимуть великодні 

свята, боронячи східні кордони неньки України від ворога. Нехай Господня 
ласка береже мужніх Воїнів добра, принесе їм швидку перемогу та поверне 
до рідних домівок. Нехай Святий Великдень дарує всім українцям спокій та 
впевненість у завтрашньому дні, вселяє у серця надію, живить душу та укрі-
плює непохитну віру. Міцного здоров’я Вам та Вашим близьким, добробуту 
й успіхів у всіх гарних справах!

Голова ГО «Ямницька спілка учасників АТО» Володимир РЕГА

Дорога громадо!

Колектив КП “Ямниця” вітає усіх жителів Ямницької ОТГ з величним свя-
том Воскресіння Господнього. Нехай Божа милість та заступництво дарують 
кожній українській родині мир, добро, любов і процвітання. Щиро зичимо, 
щоб Великодні свята стали початком нових звершень на Вашому життєвому 
шляху. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Керівник КП «Ямниця» Руслан САВУЛЯК

Шановні друзі!

У ці радісні дні Великодня бажаємо Вам душевної чистоти і гармонії, 
гарного настрою, відмінного здоров’я, сімейного затишку, незмінного успіху 
та здійснення всіх задумів. Нехай великодня атмосфера наповнить Ваш бу-
динок зарядом позитивних емоцій, запахом печених пасок і почуттям щирої 
віри. А молитви розкриють душі рідних і близьких для світу та спокою. Ба-
жаємо Вам веселих свят!

Громадська організація «Молодіжний альянс Ямниці»

Символіка 
Ямницької об’єднаної 

територіальної громади
12 квітня 2019 р. у приміщенні Ямницького ліцею відбулося десяте засідання 
виконавчого комітету Ямницької сільської ради ОТГ, на якому було затверджено 
офіційну символіку Ямницької об’єднаної територіальної громади.
Переможці конкурсу на створення символіки громади Анатолій Лесів та Віталія 
Зуб’як представили результати своїх спільних напрацювань. У процесі розроб-
ки символіки була врахована ідея щодо прапора Ямницької ОТГ, подана членом 
виконавчого комітету Ігорем Ружанським. Після детальних обговорень та про-
позицій офіційну символіку Ямницької ОТГ було затверджено.

Герб Ямницької ОТГ
Блазон

Блазоном у геральдиці називається 
офіційний опис герба. Опис герба створю-
ється паралельно з його проектом, і всі на-
ступні версії герба повинні створюватися 
у суворій відповідності до нього. При цьо-
му текстовий опис герба значно важливі-
ший від самого зображення, адже згідно 
з одним і тим самим описом можуть бу-
ти створені доволі різні версії герба, і при 
цьому вони будуть цілком рівноправними.

Щит, обрамлений золотим обідком, 
об’єднаний в єдине поле трьома площи-
нами. Верхня його половина зеленого ко-
льору, на якій розміщено чотири золоті 
восьмикутні зірки. Нижня – складена з 
двох половин червоного та чорного ко-
льору. У центрі, на стику трьох площин, 
розташоване стилізоване зображення 
дерев’яного храму. Під зображенням хра-
му розміщені схрещені між собою козаць-
ка шабля та гусяче перо. Всі символи на 
гербі золотистого відтінку. Щит обрамле-
ний картушем у синьо-жовтих барвах. Під 
щитом розміщено декоративний візеру-
нок та шестерня з колесом від воза, на-

кладені одне на одного. Верх герба при-
крашений золотим Тризубом, увінчаним 
дубовим листям, що символізує героїч-
ні події Чорного лісу, Стінки. У центрі на 
картуші з обох сторін розміщено дві сти-
лізовані квітки льону – символу мирної 
праці на рідній землі.

Дерев’яний храм – символ духовної 
єдності всіх населених пунктів ОТГ, знак 
вдячності священству за духовне та на-
ціональне відродження, знак поваги до 
вічних християнських цінностей, які є за-
порукою успіху в усіх справах та задумах. 

Гусяче перо – символ освіченості та 
постійного прагнення до самовдоскона-
лення. Також цим символом засвідчено 
факт підписання Президентом України 
не території Ямницької ОТГ 31 травня 
2018 року Указу «Про невідкладні захо-
ди щодо зміцнення державного статусу 
української мови та сприяння створенню 
єдиного культурного простору України».

Козацька шабля, повернута гострим 
кінцем вгору, є символом готовності бо-
ронити свій край від чужинців та знаком 
вдячності і пошани новітнім героям Укра-
їнсько-Російської війни. 

Золоті восьмикутні зірки – прадав-
ній  символ слов’ян, що відображає кіль-
кість населених пунктів, які утворили Ям-
ницьку ОТГ. 

Квіти льону – символ Опілля та По-
куття, краю, де найбільше культивували 
цю рослину на Прикарпатті. Вона уосо-
блює творчу працю на рідній землі; вдяч-
ність людям праці та підприємцям, здо-
бутки  яких є основою добробуту і ста-
більного розвитку ОТГ. Побутує думка, що 
квітка льону близька до душі людям, ко-
трі волею долі змушені працювати поза 
межами України, однак серцем завжди 
у рідному краї. 

 Закінчення на 9 стор.
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Робочий візит до Києва
Голова Ямницької об’єднаної територіальної громади Роман Крутий і секретар 
Ямницької сільської ради ОТГ Юрій Проценко, перебуваючи з робочою поїзд-
кою у столиці, зустрілися з міністром культури України Євгеном Нищуком.

Міністр розповів про роботу відомства. Він зазначив, що Міністерство культури 
спрямовує всі свої зусилля на збереження і розвиток закладів культури, а також 
розуміє і приймає виклики, що супроводжують процес децентралізації в країні та 
їх вплив на функціонування галузі  культури в умовах реформування.

Учасники зустрічі обговорили питання щодо культурного життя Ямницької ОТГ. 
Роман Крутий запросив Євгена Нищука відвідати у майбутньому культурно-мис-
тецькі заходи, які відбуватимуться у громаді. Міністр культури подякував гостям за 
візит, відзначивши ініціативу та бажання працювати на благо розвитку культурної 
сфери, і пообіцяв при нагоді відвідати Ямницьку об’єднану територіальну громаду.

Важливі кроки 
на шляху розвитку 

26 лютого 2019 р. відбулася XІ сесія Ямницької сільської ради об’єднаної те-
риторіальної громади сьомого демократичного скликання, під час якої де-
путати прийняли ряд вагомих для громади рішень.

На засіданні було затверджено 
Стратегію розвитку Ямницької ОТГ на 
2019-2023 роки. Протягом року створе-
на робоча група працювала над усіма 
аспектами важливого для ОТГ страте-
гічного документу, який репрезентує ба-
чення майбутнього розвитку громади. 

Допомагали у роботі над Стратегією та-
кож спеціалісти Івано-Франківського ре-
гіонального відділення Центру розвитку 
місцевого самоврядування. Стратегія 
розвитку Ямницької ОТГ на 2019-2023 
роки передбачає три напрямки: розви-
ток економіки громади, комфортне жит-
тя її мешканців, а також розвиток люд-
ського потенціалу. Затвердження стра-
тегічного документу репрезентує чіткий, 
деталізований план сталого розвитку 
громади, і відтепер сприятиме можли-
вості залучення додаткових коштів за 
рахунок державного, обласного бюдже-
ту та іноземної донорської допомоги на 
реалізацію програм та заходів, визна-
чених у самій Стратегії.

Наступним, не менш важливим 
рішенням, за яке проголосував депу-
татський корпус, стало затвердження 
Програми Бюджету участі Ямницької 
об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки. Відтепер кожна ініціа-
тивна група жителів ОТГ має змогу за 
кошти громади реалізувати свій влас-
ний проект, свою ідею.

“Дана програма допоможе активізу-
вати населення брати участь у суспіль-
них процесах громади і, таким чином, 
сприятиме у визначенні та вирішенні 
проблем, які найбільше хвилюють наших 
жителів”, – зазначає голова Ямницької 
ОТГ Роман Крутий.

Крім того, депутати прийняли рішен-
ня про премію Ямницької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади “Об-
даровані діти громади”, відповідно до 
якої кращі учні, починаючи з дошкіль-
ного віку, зможуть отримати відповідну 
нагороду за свої старання і досягнен-
ня. Дана премія заохочуватиме дітей 
до активності та досягнення високих 

результатів у навчанні, мистецтві, спорті 
й інших напрямках, що сприяють успіш-
ності молодого покоління.

Під час робочого засідання де-
путатський корпус також затвердив 
Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Ямницької ОТГ 
на 2019-2020 роки. Було прийнято рі-
шення про спрямування залишку ко-
штів загального та спеціального фон-

дів сільського бюджету, відповідно до 
якого передбачається розвиток охо-
рони здоров’я, освіти, інфраструктури 
та благоустрою населених пунктів Ям-
ницької ОТГ.

Чисте довкілля – обличчя громади
У п’ятницю, 12 квітня 2019 р., в Ям-

ницькій ОТГ пройшла традиційна перед-
великодня толока. 

Спільними зусиллями приводили 
до ладу узбіччя дороги національного 
значення Н09 у Ямниці керівництво та 
працівники апарату Ямницької сільської 
ради ОТГ, учителі Ямницького ліцею, пра-
цівники дитячого садочка “Зіронька” ви-
кладачі, Ямницької дитячої музичної шко-
ли, працівники КНП “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги”, робітники 
КП „Ямниця” та активні жителі громади.

До суспільно-корисної акції долучи-
лись також активісти Павлівки, Сільця і 
Тязева, які прибрали сміття у централь-
них частинах населених пунктів, впоряд-
кували території довкола меморіальних 
комплексів та пам’ятників. 

 Голова Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади Роман Крутий вислов-
лює вдячність усім жителям, які роблять 
добру справу, підтримуючи чистоту та по-

рядок на території громади, зокрема бі-
ля своїх обійсть, а також робітникам КП 
„Ямниця”, котрі своєю щоденною працею 
докладають максимальних зусиль задля 
підтримки благоустрою території Ямниць-
кої ОТГ і комфортного життя її мешканців.

“Громада – це наш спільний дім, де 
кожен житель повинен розуміти, що він 
є його частиною, тому дбати про чисте 
довкілля потрібно не лише напередодні 
Великодня, а й протягом усього року”, – 
наголосив сільський голова.

Придбано новий 
міні-трактор 
газонокосарку

27 березня 2019 р. Ямницька ОТГ отримала новий 
міні-трактор газонокосарку McCulloch M200-107TC.
Спецтехніку придбано за рахунок коштів сільського 

бюджету за сприяння керівництва Ямницької ОТГ та де-
путатського корпусу, котрі докладають максимум зусиль 
для підтримки благоустрою громади у належному стані.

Новопридбане обладнання було передано на тим-
часове зберігання президенту ФК “Вихор” Роману Тка-
чу і у подальшому використовуватиметься для догля-
ду за газонамина футбольних полях населених пунктів 
Ямницької ОТГ. 

Міні-трактор газонокосарка стала вдалим доповнен-
ням спортивної інфраструктури громади, і відтепер робо-
чий процес з обкошування трави на стадіонах здійснюва-
тиметься набагато швидше та більш якісно.

с. Павлівка

с. Ямниця

с. Сілець

с. Тязів
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Культурний розвиток 
по-європейськи. 

Досвід польських колег
З 2 по 5 лютого 2019 року відбулася робоча поїздка делегації Ямницької 
об’єднаної територіальної громади до партнерської ґміни Свьонтки Ольштин-
ського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства (Республіка Польща) з на-
годи відкриття новозбудованої будівлі Публічної ґмінної Бібліотеки.

До складу делегації увійшли заступ-
ник сільського голови Ямницької ОТГ 
Микола Зелінський, депутат Ямницької 
сільської ради ОТГ Ростислав Сьовко, 
завідувач бібліотеки с. Тязів Ямницької 
ОТГ Світлана Желюк і головний спеціа-
ліст відділу проектів та програм місце-
вого самоврядування, перекладач Надія 
Криховецька. Усі витрати за проживан-
ня і перебування української делегації 
взяла на себе влада ґміни-партнера.

Важливість визначної для Свьон-
ток історичної події засвідчила вели-
ка кількість прибулих поважних гостей, 
серед яких зокрема депутат Сейму Речі 
Посполитої Уршуля Паславська, віце-
маршалек Вармінсько-Мазурського во-
єводства Сильвія Яскульська, староста 

Ольштинського повіту Анджей Абако, 
війт ґміни Свьонтки Славомір Коваль-
чик, духовенство, місцева влада, депу-
татський корпус, ЗМІ, громадськість.

Представленню сучасної бібліотеки 
передувало відкриття нової дороги в од-
ному з житлових мікрорайонів Свьонток, 
яке було реалізовано завдяки зусиллям 
місцевої влади та підтримці Євросою-
зу. Представники влади та духовенства 
спільно перерізали символічну стрічку 
й урочисто відкрили дорожнє сполучен-
ня, довжиною 320 метрів, котре суттєво 
покращить умови життя тамтешніх меш-
канців, забезпечивши комфортний доїзд 
до будинків та спортивного майданчи-
ка неподалік. Така ініціатива польських 
колег є гарним прикладом успішного 

розвитку дорож-
ньої інфраструкту-
ри населених пунк-
тів ґміни.

Після святково-
го відкриття нової 
дороги усі присут-
ні спільною ходою 
пройшли до примі-
щення нової публіч-
ної бібліотеки, яка носить назву “Біблі-
отека на роздоріжжі культур, традицій 
і сучасності у Свьонтках”. Усіх присут-
ніх та нову будівлю благословив про-
бощ парафії святих Косми і Даміана у 
Свьонтках о.Євгеніуш Бантушік. На по-
чатку урочистостей з нагоди відкриття 
Публічної Бібліотеки глядачам продемон-
стрували короткометражний фільм про 
те, як від ідеї до моменту завершення 
будівництва спільними зусиллями ство-
рювалось нове приміщення книгозбірні. 
Для керівника бібліотеки Галини Кір’єв, 
війта Славоміра Ковальчика та усіх, хто 
долучився до реалізації такого масш-
табного проекту, пролунало чимало ві-
тальних слів і щонайкращих побажань.

Привітала ґміну-партнера і делега-
ція Ямницької ОТГ. Очільник делегації 
Микола Зелінський від імені голови Ям-
ницької ОТГ Романа Крутого привітав 
польських колег із такою визначною 
історичною подією, побажавши добро-

буту, щастя, процвітання, успіхів, усес-
тороннього розвитку і великої кількості 
вдячних відвідувачів. Делегати подару-
вали для бібліотеки репродукцію коло-
ритної картини із зображенням україн-
ської берегині, а також комплект цікавих 
книг українською мовою, які обов’язково 
знайдуть своїх читачів, оскільки в Оль-
штинському повіті велика українська 
діаспора. 

Будівництво культурної окраси 
Свьонток тривало два роки. Нова Пу-
блічна Бібліотека вразила присутніх 
своєю інноваційністю, матеріально-
технічним наповненням, просторістю, 
сучасним дизайном та послугами, які 
передбачені для відвідувачів різних ві-
кових груп та адаптовані для людей з 
обмеженими можливостями. Цікаво, що 
сама двоповерхова будівля містить не 
лише книгосховище та читальні зали. 
Вона є своєрідним культурним комп-
лексом, який поєднав у собі мистець-

кі зони для занять рукоділ-
лям, різьбярством, керамі-
кою, гончарством, шиттям і 
навіть кулінарною справою. 
Крім того, у приміщенні є ку-
ток для найменших відвід-
увачів, комп’ютерний зал, а 
ще просторий зал для засі-
дань, який з легкістю за не-
великий проміжок часу пере-
творюється на кінозал або ж 
місце проведення художніх 
виставок. За словами війта 

Славоміра Ковальчика, Публічна Бібліо-
тека у Свьонтках щорічно займає призові 
місця на конкурсах державного рівня, а 
у Вармінсько-Мазурському воєводстві 
зберігає першість останні кілька років.  
Реалізація польськими партнерами про-
екту нової Публічної Бібліотеки стала 
чудовою нагодою для української сто-
рони перейняти досвід у сфері розвитку 
і збереження національних надбань та 
культурного потенціалу на рівні місце-
вого самоврядування.

Завідувач бібліотеки с. Тязів Ям-
ницької ОТГ Світлана Желюк та керів-
ник Публічної Бібліотеки у Свьонтках 
Галина Кір’єв поспілкувалися і обміня-
лись набутим досвідом та інноваційни-
ми ідеями у сфері бібліотечної справи, а 
також обговорили можливість культур-
но-просвітницької співпраці між бібліо-
теками у майбутньому.

Війт ґміни Свьонтки Славомір Ко-
вальчик подякував делегації Ямниць-
кої громади за приїзд і висловив пере-
конання, що міцна, скріплена Угодою 
про співробітництво, дружба між ґміною 
Свьонтки та Ямницькою об’єднаною гро-
мадою буде довготривалою.

Українська делегація щиро вдячна 
владі ґміни Свьонтки за теплий прийом 
і сподівається на подальший успішний 
розвиток партнерських відносин, котрі 
через досвід іноземних колег несуть со-
бою неоціненний потенціал для україн-
ської сторони в напрямку європейсько-
го майбутнього.

Ямницька ОТГ – переможець 
Міжнародного проекту

Ямницька ОТГ пройшла конкурсний відбір другого етапу Міжнародного проек-
ту “Децентралізація приносить прозорість та ефективність в освіті та меди-
цині”, який виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global 
Communities). Проект спрямований на використання у громадах інструмен-
тів нагляду за коштами та ефективністю надання послуг в освітній і медич-
ній галузях.

28 березня 2019 року відбулася 
практична скайп-конференція між пред-
ставниками Ямницької ОТГ та менто-
рами проекту. Учасниками веб-зустрічі 

були голова Ямницької об’єднаної гро-
мади Роман Крутий, депутат Ямницької 
сільської ради ОТГ Марія Бибик, началь-
ник відділу освіти громади Наталія Вин-

ник, керівник 
КНП “ЦПМСД” 
Марина Ост-
ровська, на-
чальник відді-
лу проектів та 
програм місце-
вого самовря-
дування гро-
мади Ярослав 
Татарин, голо-
вний спеціа-
ліст  відділу 

проектів та представник ГО “Молодіж-
ний альянс Ямниці” Надія Криховецька. 
Під час діалогу очільник громади Роман 
Крутий ознайомив представників про-
екту зі станом справ в освітньому та ме-
дичному просторах Ямницької ОТГ, роз-
повів про функціонування амбулаторій, 
ФАПів, ліцеїв та гімназій, про те, що вда-
лося реалізувати з моменту створення 
ОТГ, а також плани на майбутнє. Після 
скайп-діалогу Ямницька громада була 
відібрана конкурсною комісією як така, 
що повністю відповідає проектним ви-
могам і переходять до виконання прак-
тичного завдання.

13-14 квітня 2019 р. відбувся пер-
ший для Ямницької громади семінар-
тренінг під назвою “Антикорупційні ме-
ханізми для ОТГ”, учасниками якого бу-
ли голова Ямницької ОТГ Роман Крутий, 
заступник сільського голови Микола 
Зелінський, в.о. старости с. Тязів Ва-
силь Боднарчук, керівник КНП “Центр 
первинної медико-санітарної допомо-
ги” Марина Островська, представники 
депутатського корпусу та громадських 
організацій, працівники апарату Ямниць-
кої сільської ради.

Протягом двох днів координатори 
проекту Світлана Гудь, Олена 
Заворотченко та Ірина Скля-
рова разом з робочою групою 
працювали над визначенням 
антикорупційних інструментів, 
які в рамках реалізації Міжна-
родного проекту “Децентралі-
зація приносить прозорість та 
ефективність в освіті та ме-
дицині” будуть запроваджені 
у громаді і є спрямованими 
на покращення прозорості та 
співпраці влади і громадян, зо-
крема в медичній та освітян-
ській галузях.

На один крок ближче 
до ЦНАПУ

5 березня 2019 р. у м. Київ відбулася конференція на тему створення належ-
них Центрів надання адміністративних послуг, в рамках якої голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади Роман Крутий підписав Меморандум 
про співробітництво між Ямницькою ОТГ та Виконавцями (Niras Sweden AB), 
які будуть займатися прямою роботою з громадами по створенні/модерні-
зації ЦНАП.

В урочистому за-
ході взяли участь Віце-
прем’єр-міністр Украї-
ни Геннадій Зубко, ке-
рівник програм співро-
бітництва Представни-
цтва ЄС в Україні Ште-
фан Шльойнінг, Посол 
Швеції в Україні Мартін 
Хагстрьом, керівництво 
Програми “U LEAD з Євро-
пою” та представники ОТГ 
з усієї України, які стали 
учасниками першого Ра-
унду Фази Впровадження 
Програми “U LEAD з Єв-
ропою” по модернізації й 
створення ЦНАП.

Окрім Ямницької, та-
кий документ підписали ще дев’ять громад Прикарпаття. Під час конференції та-
кож відбулася презентація планів роботи Виконавців з громадами Фази Впрова-
дження. За участі представників Уряду, лідерів громад та експертів з адмінпослуг 
учасники зустрічі обговорили проблематику створення належних ЦНАПів і поді-
лились досвідом у даній сфері. 

До слова, згідно з умовами Програми, громади-переможці отримають необ-
хідний для них вид допомоги – техніку, програмне забезпечення, навчання пер-
соналу та інше.

Допомога для Ямницької об’єднаної громади, як переможця першого Раунду 
Фази Впровадження включає інституційне забезпечення (консультації щодо ство-
рення й облаштування ЦНАП, супровід створення центру, навчання персоналу) та 
матеріальне забезпечення (меблі, програмне забезпечення, комп’ютерна техніка), 
що фінансуються за кошти Програми “U LEAD з Європою”.
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Народне віче 
до Дня Соборності

22 січня 2019 р. в Ямниці відбувся свічковий похід до символічної могили сі-
човим стрільцям і народне віче з нагоди однієї з найважливіших дат в історії 
нашої держави – Дня Соборності України.

Цьогоріч виповнилось 100 років, 
відколи на Софіївській площі у сто-
лиці було урочисто проголошено Акт 
возз’єднання Української та Західно-
Української Народних Республік в єди-
ну соборну Українську державу. З нагоди 

пам’ятної дати в історії державотворен-
ня, ямничани пройшли свічковою ходою 
від церкви св. Миколая до пам’ятного 
знаку Січовим стрільцям. Віддати ша-
ну полеглим за Україну воякам прибули 
голова Ямницької об’єднаної територі-

альної громади Роман Крутий, заступник 
сільського голови Микола Зелінський, 
секретар Ямницької сільської ради ОГТ 
Юрій Проценко, начальники відділів та 
працівники апарату Ямницької сільської 
ради, вчителі місцевого ліцею, громад-
ськість.

Отець-мітрат Богдан Курилів та 
отець Ярослав Рожак відслужили по-
минальну панахиду за полеглими ге-
роями, після чого відбулось народне 
віче. Ямничани заспівали символічні 
стрілецькі пісні “Ой, у лузі червона ка-
лина”, “За Україну! За її волю!” та Дер-
жавний Гімн України. 

З вітальним словом до учас-
ників ходи звернувся голова ОТГ 
Роман Крутий. У своєму виступі він 
наголосив, що День Соборності є 
нагадуванням кожному українце-
ві про те, що сила нашої держави 
– в спільності зусиль, соборності 
душ та єдності українських земель. 

“Ми повинні вірити у те, що 
територіальна цілісність, проли-
та кров’ю мільйонів українців, не-
зламних борців за волю України, 
назавжди має залишатися непоруш-
ною!” – підкреслив очільник Ямниць-
кої об’єднаної громади.

Наостанок усі разом виконали Дер-
жавний Гімн України і поклали свічки 
до пам’ятної могили.

А Сотню вже 
зустріли небеса…

У цьому році минають п’яті роковини Євромайдану та Революції Гідності, 
трагедії сучасності, пролитої кров’ю у боротьбі за мир і свободу. Події, що 
відбулися тоді у столиці, забрали життя близько ста осіб, ще кілька десят-
ків зникли безвісти, і більше тисячі були поранені. Ті криваві дні залишили 
глибокий шрам на обличчі історії Української Держави, проте у наших серцях 
завжди житиме пам’ять про Небесну сотню – воїнів, які у мирній боротьбі 
поклали свої голови за щирі прагнення жити у вільній країні. З нагоди п’ятої 
річниці подій зими 2014-го у Ямницькій об’єднаній територіальній громаді 
пройшли заходи, присвячені пам’яті героїв Революції Гідності.

17 лютого 2019 року в селі СІЛЕЦЬ 
біля  пам’ятника “Борцям за волю Укра-
їни” відбулося віче пам’яті “Їх душі – в 
небі України, Небесну Сотню в серці 
пам’ятай”. На заході були присутні в.о. 
старости с.Сілець Михайло Владика, 

депутат  Ямницької сільської ради ОТГ 
Любов Гнатковська, начальник відділу 
культури, молоді та спорту Ямницької 
ОТГ Христина Попадинець. Парох села 

о.Василь Смицнюк відслужив панахиду 
за убієнних синів матері України, а сво-
їм духовним словом закликав громаду 
молитись і захищати свою землю, бо це 
святий обов’язок кожного українця. Те-
атр художнього слова Будинку культури 

с. Сілець під керівництвом Галини Бибик 
підготував композицію Майданівських 
віршів. Напередодні віче, в рамках ор-
ганізованої акції “Білий журавлик”, ко-

жен присутній мав змогу залишити на 
“Дереві пам’яті” паперового журавля 
– символічну частинку свого серця на 
спомин про подвиг героїв, які назавжди 
відійшли у вічність.

“Ми пам’ятаємо...Ми дякуємо...” З 
такими словами у селі ПАВЛІВКА учні 
Павлівського ліцею разом з учителями 
вшанували героїв Небесної сотні. В ак-
товій залі вони читали поезії і згадували 
мирних воїнів, що віддали свої життя у 
нерівній боротьбі. Діти власноруч вирі-
зали з паперу і почепили на символічне 
дерево білих “Янголів пам’яті” на згад-
ку про безсмертні душі, котрі відійшли 
у небеса, але вічно житимуть в народній 
пам’яті, бо “Герої не вмирають…”

У селі ТЯЗІВ, 24 лютого 2019 р., 
громада зібралася біля пам’ятника 
“Борцям за волю України” на моле-
бень-реквієм. Парох села о. Дмитро 
Кубацький відслужив панахиду за 
загиблими героями. Учні Тязівської 
гімназії виступили з поетичними ряд-
ками у пам’ять про полеглих патрі-
отів. На завершення поминального 

заходу до присутніх звернувся в.о. 
старости села Тязів Василь Боднар-
чук. Він наголосив, що кров, пролита 
на Майдані, зобов’язує нас усвідоми-
ти свою відповідальність за долю 
країни, тому кожен повинен віддати 
належну шану тим, хто загинув про-
тягом кривавих січневих та лютне-
вих днів 2014 року. 

У неділю, 24 лютого 2019 року, у 
ЯМНИЦІ відбувся захід “А Сотню вже 
зустріли небеса…”, присвячений пам’яті 
майданівців, полеглих під час Револю-
ції Гідності. До актової зали Ямниць-
кого ліцею вшанувати героїв прийшли 
голова Ямницької об’єднаної територі-
альної громади Роман Крутий, депутати 
Ямницької сільської ради ОТГ, началь-
ник відділу культури, молоді та спорту 
Ямницької ОТГ Христина Попадинець, 
громада села. 

Під час тематичного дійства про-
звучали спогади, вірші та пісні у пам’ять 
про невинно убитих героїв. Тужлива і 
скорботна лемківська “Пливе кача…”, що 
давно стала гімном Революції Гідності, 
перенесла присутніх спогадами у той 
важкий для України час. Учасники во-

кально-інструментального ансамблю ви-
кладачів Ямницької ДМШ “Реприза” (ху-
дожній керівник – Світлана Бойко, кон-
цертмейстер – Мар’яна Гусар) виконали 
патріотичні музичні твори “Біля тополі” 
і “Плакала калина”. Ансамбль учнів Ям-
ницького ліцею під керівництвом Хрис-
тини Павлів розчулив публіку піснями 
“Нашим героям” та “Солдатику мій”. На-
родний аматорський драматичний театр 
Будинку культури с. Ямниця під керівни-
цтвом Ярослава Колобанька відтворив 
на сцені театралізоване дійство “Мати 
– Україна!” Справжньою несподіванкою 
вечора  стала пісня “Історія”, яка про-
звучала у спільному виконанні ансамб-
лю “Реприза” та отця-митрата Богдана 
Куриліва. На завершення заходу перед 
глядачами виступила начальник відді-
лу культури, молоді та спорту Ямниць-
кої ОТГ Христина Попадинець з піснею 
“Горить свіча”.

Світлу пам’ять тих, хто віддав своє 
життя за ідеали демократії, свободу, 
права людей та європейське майбут-
нє України, присутні вшанували хвили-
ною мовчання.

Ямниця

Сілець

Павлівка

Тязів
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Низький уклін генію 
пензля, слова і пера
У ці березневі дні українці по всьому світі вшановують великого поета, митця 
і національного пророка й патріота Тараса Григоровича Шевченка, творчість 
якого є святинею, що духовно збагачує українські серця. З нагоди 205-х ро-
ковин від дня народження Кобзаря, у Ямницькій об’єднаній територіальній 
громаді 10 березня 2019 року відбулися заходи з ушанування творчості та 
самої особистості Тараса Шевченка.
У с. ТЯЗІВ після недільної Служби біля 

монумента Т. Шевченку тязівчани зібралися 
на віче, де вшановували пам’ять про Коб-
заря. Отець Дмитро Кубацький відслужив 
поминальний молебень. До присутніх з ві-
тальним словом звернувся в.о. старости се-
ла Василь Боднарчук, який зазначив, що по-
стать Великого українського генія повинна 
жити у душі кожного українця, який відчуває 
себе патріотом рідної землі, адже твори цієї 
великої людини вчать нас цінувати життя і 
не повторювати помилок своєї історії. Після 
молебня учні Тязівської гімназії читали вірші 
поета та співали пісні.

Відзначення шевченківських днів у Тя-
зеві продовжилось щорічним традиційним 

концертом. Жителі села прийшли до місце-
вого Будинку культури, де артисти-аматори 
подарували глядачам 20 творчих номерів 
концертної програми, під егідою художньо-
го керівника Оксани Ковальчук. Зі сцени лу-
нали пісні на слова Шевченка, його поезії, 
драматичні постановки та цікаві факти про 
життя Кобзаря. Перед глядачами виступа-
ли: хор “Родина”, дует “Намисто”, ансамбль 
“Яворина”, драматичний гурток “Під владою 
слова”, талановиті тязівські солісти, а також 
учні та вчителі Тязівської гімназії. Ведучі мис-
тецького заходу Ірина Садула та Марія Ро-
ман упродовж концерту знайомили глядачів 
з маловідомими сторінками життя Тараса 
Шевченка, озвучували цікаві факти про по-
ета та присвячені йому вірші.

Вшановували Великого Корифея і у с. 
ПАВЛІВКА Ямницької об’єднаної територі-
альної громади. Погожого березневого дня 
мешканці села прийшли на поминальну па-
нахиду та урочисте віче “Великий Син Вели-
кого народу”. Парох села о. Василь Сенько 
відслужив поминальний молебень. Хор Бу-
динку культури с. Павлівка виконував музичні 
твори “Реве та стогне Дніпр широкий” і “На 
високій дуже кручі”, Анастасія Філь заспіва-
ла пісню “Така її доля”, а учні Павлівського 
ліцею підготували цікавий виступ – зачитали 
поезії українського митця, зокрема його “За-
повіт” п’ятьма мовами світу. На завершен-
ня віче до громади звернувся в.о. старости 
с. Павлівка Іван Вацеба. Він наголосив, що 
Тарас Григорович є прикладом патріотизму 
для кожного з нас і вшановувати його осо-

бистість та звертатися до його творів ми по-
винні не тільки у ці дні, а постійно, і Шевчен-
ковий “Кобзар”, друга Біблія української нації, 
повинен бути в кожній оселі.

Урочистості з нагоди вшанування народ-
ного пророка 10 березня 2019 р. пройшли у с. 
СІЛЕЦЬ. Біля пам’ятника Великому Кобзареві, 
який зведено ще у далекому 1914 році, відбу-
лося віче-реквієм “Не забудьте пом’янути не-
злим тихим словом”. На заході були присутні 
депутати Ямницької сільської ради ОТГ Лю-
бов Гнатковська та Михайло Юркевич. Отець 
Василь Смицнюк відправив поминальну па-
нахиду. Також парох висипав грудочку при-
везеної з могили Кобзаря канівської землі, 
таким чином поріднивши її із землею біля 

одного із найдавніших на Прикарпатті мону-
ментів Тарасу Шевченку. Урочисте віче розпо-
чалося спільним виконанням “Заповіту”, за 
участі хору церкви Різдва Христового, після 
чого представники театру художнього слова 
та колектив “Вишиванка” Будинку культури с. 
Сілець предста-
вили увазі при-
сутніх літератур-
ну композицію 
на вшанування 
особистості На-
родного Генія. 
На завершення 
віче-реквієму усі 
спільно заспіва-
ли молитву “Отче 
наш”.

Почитання 
творчості  На -
родного Проро-
ка у Сільці про-
довжилось літе-
ратурно-музичною композицією “Шевчен-
кові слова, і думи, і палітра у океані вічного 
життя” у стінах місцевого Будинку культури. 
Благословив захід настоятель церкви Різд-
ва Христового о. Василь Смицнюк. Учасни-
ки театру художнього слова читали вірші 
Тараса Шевченка, танцювальні колективи 
демонстрували хореографічні номери, со-
лісти виконували тематичні пісні. Дитячий 
і дорослий колективи театру-студії “Літопис” 
представили увазі глядачів цікаві інсценіза-
ції на шевченківську тематику, а наймолодші 
учасники дійства, колектив “Чепурненькі”, 
презентували репродукції Шевченкових кар-
тин та читали уривки з його творів. Наоста-
нок всі, хто взяв участь в заході, зі свічками 
у руках виконали “Заповіт”. Спеціально до 
свята, приуроченого вшануванню великого 
митця, завідувач бібліотеки с. Сілець Надія 

Шидивар оформила мистецьку виставку “Я 
на сторожі коло їх поставлю слово…” 

На урочисте дійство завітали в.о. ста-
рости села Сілець Михайло Владика, депу-
тат Ямницької сільської ради ОТГ Михайло 
Юркевич, які щиро подякували усім, хто до-
лучився до проведення мистецького заходу, 
зокрема художньому керівнику Галині Бибик, 
бібліотекарю Надії Шидивар, директору Бу-
динку культури с. Сілець Галині Галюк та його 
представникам, які своїми стараннями по-
всякчас долучаються до проведення урочис-
тостей. Щирі оплески глядачів лунали впро-
довж усієї літературно-музичної композиції.

У ЯМНИЦІ 10 березня 2019 р. з наго-
ди 205-ї річниці від дня народження Тараса 
Шевченка в актовій залі Ямницького ліцею 
відбувся урочистий концерт “На струнах Коб-
заревої душі”.

Захід відвідали голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий, депутати Ямницької сільської ради 
ОТГ, депутат обласної ради Роман Ткач, член 
виконавчого комітету Ямницької сільської 
ради ОТГ Романія Постолянюк, начальник 
відділу освіти громади Наталія Винник, на-
чальник відділу культури, молоді та спорту 
ОТГ Христина Попадинець, духовенство, гро-
мадськість і гості села.

Розпочалося дійство словами благо-
словення отця-митрата Богдана Куриліва. 
Депутат облради, ямничанин і знаний колек-
ціонер Шевченкіади Роман Ткач представив 
громаді унікальне зібрання “Кобзарів” різних 
видань, зокрема військових, котрі у важкі во-
єнні часи виходили друком за кордоном і на 
теренах України. Крім того, увазі присутніх 
була репрезентована цікава колекція худож-
ніх листівок та конвертів минулого століття 
із зображенням Т. Шевченка, його картин та 
героїв його творів.

Продовжився святковий концерт висту-
пами талановитих ямницьких артистів. Дани-
ну пам’яті Кобзаря віддали поетичними чи-
таннями та пісенним виконанням його творів 
місцеві виконавці аматорського мистецтва. 
Зі сцени звучали поеми Шевченка, уривки з 
його творів, а також пісенні композиції у ви-
конанні народної, аматорської, хорової капели 
“Дзвін” ім. Романа Долчука, ансамблів “Кали-

на”, “Відродження”, “Берегиня”, ансамблю учнів 
Ямницького ліцею, бандуристів Ямницької 
ДМШ. Присутні мали змогу вкотре переко-
натися у величності, відданості Батьківщині 
та незламній волі Великого майстра слова. 
Завершилася концертна програма традицій-
ним виконанням хоровою капелою “Дзвін” 
спільно із залом “Заповіту” Кобзаря. 

Наприкінці із заключним словом висту-
пила начальник відділу культури, молоді та 
спорту Ямницької ОТГ Христина Попадинець, 
щиро подякувавши артистам та всім, хто до-
лучився до організації дійства, зокрема голові 
Ямницької ОТГ Романові Крутому.

Вшанування великого сина українського 
народу, пророка і генія Тараса Григоровича 
Шевченка є невід’ємною частиною життя 
кожного українця, бо Він – то вічний вогонь, 
що ніколи не згасне в серцях народу.

Вічне слово Кобзаря
У неділю, 03 березня 2019 р., в актовій залі Ямницького ліцею відбувся конкурс 
читців Кобзаревого слова, що став першим з-поміж ряду заходів у Ямницькій 
громаді, присвячених 205-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. 

Участь в конкурсі взяли 20 учасників із 
сіл Ямницької ОТГ. До складу журі увійшли 
начальник відділу культури, молоді та спор-
ту Ямницької ОТГ Христина Попадинець, 
заступник директора з навчально-вихов-
ної роботи Ямницького ліцею Тетяна Ліній-
чук, член виконавчого комітету Ямницької 
сільської ради ОТГ Романія Постолянюк, 
головний спеціаліст відділу культури, мо-
лоді та спорту Ямницької ОТГ Марта Ва-
цеба. Виступи конкурсантів оцінювались 
у трьох вікових категоріях: діти 7-11, 12-18, 
18 років і старші.

Всі учасники старанно готувалися 
до конкурсу, читали поезії на високому 
рівні, демонструючи свої артистизм і 
майстерність, відтак, членам журі було 
складно обрати кращих. Деякі з конкур-
сантів декламували твори Кобзаря під 
супровід музичних інструментів, що до-
давало їхнім виступам експресивності і 
допомагало увійти в роль та захопити 
глядачів. За підсумками конкурсу, найви-
щу нагороду Гран-прі здобула учасниця 
із с. Сілець – Діана Лугініна (керівник 
Галина Бибик).

У старшій віковій категорії (18+) пер-
ше місце посіли Наталія Королевич та 
Марія Роман із с. Тязів, друге місце роз-

ділили Оксана Вовчук із с. Сілець та Ма-
рія Мороз із Ямниці.

У віковій категорії 12-18 років пер-
ше місце отримали учасниця із с. Тязів 
Аліна Маліновська та Тетяна Деркач із 
Ямниці. Друге місце здобули Аліна Пуш-
ко із с. Сілець та павлівчанка Христина 
Стрілець. Третє місце розділили Діана 
Рибак та Христина Матіяш із Павлівки, 
а також ямничанка Софія Гнатишин.

У молодшій віковій категорії (7-11 
років) перше місце посіли Вікторія Бо-
гач із с. Сілець та Вікторія Саміла із с. 
Ямниця. Друге місце зайняли Софія Га-
лярник та Богдана Гандера із с. Ямниця. 
Третє місце здобули Іванна Криштоф 
та Богдан Щербій із с. Павлівка, Марта 
Пачків та Вероніка Кухарська з Ямниці.

Всі учасники були нагороджені гра-
мотами і подарунками від сільського го-
лови Романа Крутого та депутатського 
корпусу Ямницької ОТГ.

Відділ культури, молоді та спорту 
Ямницької ОТГ щиро дякує усім конкур-
сантам за участь, а їхнім художнім ке-
рівникам за відмінну підготовку учасни-
ків. Єднаймося у читанні Шевченкового 
Слова і шануймо великого Кобзаря, бо 
він – вічний, як і його твори!

Шевченківські читання 
Дев’ятого березня 2019 р. з нагоди 205-ї річниці від народження Великого 
Кобзаря в актовій залі Ямницького ліцею зібралися поціновувачі Шевченко-
вого слова, щоби вшанувати його творчість.

Ініціаторами літературної зустрічі були 
депутат обласної ради Роман Ткач та член 
виконавчого комітету Ямницької сільської 
ради ОТГ Романія Постолянюк, яка модеру-
вала дійство. Перед початком заходу отець 
Ярослав Рожак поблагословив читців та 
глядачів, і усі спільно помолились «Отче 
наш». Звернувся до присутніх також Роман 
Ткач, який у своєму вітальному слові за-
значив, що добра традиція шевченківських 
читань в Ямниці повинна підтримуватись, 
адже Тарас Григорович для кожного укра-
їнця є другим батьком, до чийого слова, не 
залежно від віку, ми повинні звертатися 
протягом усього свого життя. 

 Охочих зачитати „Кобзар” вияви-
лось чимало. Піднесено і урочисто зву-
чали твори Великого Генія у  виконані 
читців-аматорів, яких із захопленням 

та зацікавленням слухали глядачі. За-
галом до Шевченківських читань долу-
чились 15 учасників, котрі декламували 
„Гайдамаки”, „Тополя”, „Кавказ”, „І мерт-
вим, і живим…” та багато інших творів, 
а дехто навіть під музичний супровід.  
За старання й майстерність у володінні 
літературним словом кожен отримав у 
подарунок книгу. Наостанок всі присут-
ні вшанували Корифея, виконавши ака-
пельно „Заповіт”.

Тарас Григорович Шевченко – батько 
українського народу, який крізь століття 
доносить нам історичну правду життя че-
рез свої твори, а „Кобзар” – національна 
Біблія, яку кожен справжній українець по-
винен брати до рук, зачитуватися проро-
чою поезією і відкривати для себе велику 
мудрість цього народного Генія.

Концерт у Тязеві

Ямниця

Сілець

Павлівка
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Святкова розколяда
У неділю, 27 січня 2019 року, небо над Ямниччиною наповнилось відлунням 
дзвінких колядок та щедрівок, адже у Ямницькій ОТГ вже вдруге пройшла 
традиційна Розколяда “Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!” – дійство, 
котре увінчало цикл новорічно-різдвяних святкувань у громаді.

Погожого зимового дня усі, від най-
менших до найстарших, зібралися разом 
на подвір’ї Ямницького ліцею, щоб по-
слухати, як на великій мистецькій сцені 
колядують кращі фольклорні колективи 
й артисти-аматори сіл Ямниця, Павлів-
ка, Тязів і Сілець. На велелюдне свято 
завітали голова Ямницької об’єднаної 
територіальної громади Роман Крутий, 
заступник сільського голови Микола Зе-
лінський, секретар Ямницької сільської 
ради ОГТ Юрій Проценко, в.о. старост 
старостинських округів громади, пред-
ставники депутатського корпусу, духо-
венство, працівники Ямницької сільської 
ради, ЗМІ, громадськість.

Спільним виконанням однієї з най-
популярніших колядок “Нова радість 
стала” та урочистою ходою колективів 
до сцени учасники фестин відкривали 
святкову програму. Отець-мітрат Богдан 
Курилів благословив учасників свята на 
вдале проведення мистецького заходу, 
побажавши Господнього благословення 
у щирих намірах.

 З вітальним словом до присутніх 
звернувся очільник Ямницької ОТГ Ро-
ман Крутий. Він подякував усім, хто 
був задіяний в участі та організації 
святкового заходу: колективам гро-
мади за добру справу, за те, що збе-
рігають християнські звичаї та укра-
їнські традиції, а також громаді, яка 

відвідує свята й активно підтримує 
виконавців. Очільник громади щиро 
побажав усім міцного здоров’я, бла-
гополуччя, злагоди в родинах і всіх 
земних благ.

“Нехай новонароджений Ісус при-
несе на нашу землю мир та добробут 
українському народові. Христос Рож-
дається!”, – завершив свій виступ сіль-
ський голова.

Вбрані у колоритні українські строї 
артисти подарували присутнім незабутні 
номери. Учасники фестин вшановува-
ли новонародженого Месію у вертепно-
му дійстві й колядках, щедрували, він-
шували на мир та добро, маланкували, 
веселилися і створювали піднесений 
настрій. У ямницькій Розколяді взяли 
участь талановиті аматорські фольклор-
ні колективи, представники будинків 
культури та закладів освіти сіл Ямниць-
кої ОТГ, зокрема:

1. Народна, аматорська, хорова 
капела “Дзвін” ім. Романа Долчука. 
Художній керівник та диригент Ярема 
Павлик, концертмейстер – Андрій Дей-
чаківський.

2. Вокальний ансамбль “Берегиня” 
Ямницького Будинку культури. Художній 
керівник – Ірина Павлик.

3. Хор вихованців Ямницької ди-
тячої музичної школи. Керівник Світ-
лана Бойко.

4. Дует вокалістів І. Бойко та А. 
Філь. Керівник Світлана Бойко.

5. Ансамбль бандуристів Ямниць-
кої дитячої музичної школи. Керівник 
Марія Павлусик.

6. Ансамбль духових інструментів. 
Керівник Андрій Павлусик.

7. Ансамбль народного танцю “Ям-
ничанка” Ямницького Будинку культури. 
Керівник Ярослав Семкович, концерт-
мейстер – Петро Харук.

8. Ансамбль дівчат Ямницького лі-
цею. Керівник – Христина Павлів.

9. Вокально-інструментальний ан-
самбль “Реприза”. Художній керівник 
Світлана Бойко, концертмейстер – 
Мар’яна Гусар.

10. Молодіжний, фольклорний ко-
лектив “Вишиванка” та аматорський ди-
тячий театр-студія “Літопис”. Художній 
керівник Галина Бибик.

11. Молодіжний церковний хор 
церкви Різдва Христового с. Сілець. 
Регент хору Василь Величко.

12. Учні Сілецької гімназії.
13. Аматорський художній колектив 

“Вифлеємська зоря” Будинку культури 
с. Павлівка. Художні керівники: Олек-
сандра Боднар, Світлана Бойко та За-
служений діяч мистецтв України Воло-
димир Савчук.

14. Учні Павлівського ліцею.
15. Солістка із с. Павлівка Наталя 

Салій. Керівник Христина Попадинець.
16. Дитячий квартет із с. Павлівка.
17. Учасники  художньої  само-

діяльності  із  с.Тязів  “Театральна 
скриня”  з  театралізованим  дій -
ством  “Маланка”. Художні  керів -
ники :  Світлана  Желюк  та  Оксана 
Ковальчук.

18. Учні Тязівської гімназії.

Протягом святкового дійства у пові-
трі витали щира особлива атмосфера та 
приємні враження, лунала дружня розмо-
ва, гарна українська різдвяна пісня, бу-
ло продемонстровано утвердження най-
кращих національних та християнських 
традицій, втілених в одному мистецькому 
заході. Завершилася насичена програ-
ма недільної феєрії чарівною музичною 
композицією “Різдвяна ніч!” у виконанні 
начальника відділу культури, молоді та 
спорту Ямницької ОТГ Христини Попа-
динець. Наостанок гарним подарунком 
для громади стала вечірня дискотека.

Приємно, що Розколяда в Ямниць-
кій ОТГ переросла у щорічну традицію, 
котра не тільки збагачує високодуховні 
і загальнолюдські почуття, а й щоразу 
підносить на новий рівень колективно-
громадське і національне почуття єд-
ності та любові.

Таланти Ямницької громади на 
харківському фестивалі вертепів

Протягом 12-13 січня 2019 року 
представники Ямницької об’єднаної 
територіальної громади брали участь 
у Всеукраїнському фестивалі традицій-
них і сучасних вертепів “Вертеп-фест 
2019”, який відбувся у м. Харків.

Велична різдвяна атмосфера пану-
вала у першій столиці України протя-
гом двох фестивальних днів. Гостин-
на Слобожанщина приймала близько 
100 колективів, майже 1500 учасників 
з різних куточків нашої держави, котрі 
з’їхались на феєричну подію демонстру-
вати різнобарв’я народних звичаїв.

Аматорський вертеп будинку куль-
тури с. Павлівка “Вифлеємська зоря”, 
ансамбль викладачів Ямницької дитя-
чої музичної школи “Реприза” та учасни-
ки фольклорного колективу БК с. Тязів 
“Театральна скриня” спільно відтворю-
вали у Харкові традиції народного різд-
вяного театру, демонструючи справжні 
таланти Ямницької об’єднаної територі-
альної громади.

 Першого фестивального дня учас-
ники дійства пройшли святковою ходою 
по центральній вулиці міста під гасла-
ми: “Від Харкова по Карпати – Україна 
рідна мати!”, “Схід і Захід разом. Різдво 
єднає нас!”, “Від Заходу до Сходу ми – 
діти одного народу”. Усі, від великого до 
малого, одягнені у колоритні костюми, 
співали традиційних народних пісень, 

колядували і щедрували. Незабутнім за-
вершенням ходи стала акція спільного 
виконання учасниками свята колядки 
“Нова радість стала” водночас з україн-
цями діаспори шести країн (Великобри-
танії, Австрії, Німеччини, Нідерландів, 
Франції, Польщі), з якими був встанов-
лений відеозв’язок. Опісля розпочалася 
концертна програма, яку мали за честь 
відкривати колективи Ямницької ОТГ, 
адже вони вже втретє беруть участь в 
Харківському фестивалі вертепів, ще з 
моменту його започаткування.

Другий день святкових фестин ви-
дався не менш насиченим, адже ко-
лективи виступали на більш, ніж 60-
ти спеціально організованих локаціях, 

зокрема на: центральній сцені парку 
ім. Горького, арт-заводі “Механіка”, в 
лікарнях, військових госпіталях, со-
ціальних установах, на станціях ме-
тро й торгових центрах міста. Цікавим 
завершенням того дня стали етно-ве-
чорниці, на яких усі колективи мали 
змогу відпочити, познайомитись ще 
ближче, зробити спільні фото та по-
слухати виступи етнічних меншин – 
грузинських, азербайджанських, ві-
рменських артистів, що проживають у 
Харкові. Крім того, представники Ям-
ницької громади мали нагоду у прямо-
му ефірі дати інтерв’ю і заколядувати 
на місцевій радіостанції “UA: Україн-
ське радіо Харків”. 

Велика подяка організаторам за-
ходу за запрошення і гостинність, сіль-
ському голові Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади Роману Крутому 
– за сприяння і підтримку, в.о. старости 
с. Павлівка Івану Вацебі – за організа-
цію поїздки, начальнику відділу культу-
ри, молоді та спорту ОТГ Христині Попа-
динець, а також художнім керівникам 
Олександрі Боднар, Володимиру Сав-
чуку, Світлані Бойко, Світлані Желюк, 
Оксані Ковальчук та всім учасникам від 
Ямницької ОТГ, які гідно представили 
громаду на ІІІ Всеукраїнському фести-
валі традиційних і сучасних вертепів 
“Вертеп-фест 2019”.

Хай Новий рік 
Вам радість принесе

Саме під такою 
назвою у неділю, 
20 січня 2019 р., в 
будинку культури 
с. Тязів Ямниць-
кої об’єднаної те-
риторіальної гро-
мади пройшов 
святковий різд-
вяний концерт.

Захід відвідали 
голова Ямницької 
ОТГ Роман Крутий, 
в.о. старости села 
Тязів Василь Боднар-
чук, депутат Ямниць-
кої сільської ради ОТГ 
Василь Ковальчук, жителі та гості села. 

Сільський голова Роман Крутий у 
своєму вітальному слові бажав усім при-
сутнім добра, радості, злагоди, здоров’я і 
всіх благ на завершення Різдвяних свят. 
Особливу подяку очільник громади ви-
словив учасникам місцевого драматич-
ного колективу “Театральна скриня”, ко-
трі нещодавно повернулись зі Всеукра-
їнського фестивалю традиційних і су-
часних вертепів “Вертеп-фест 2019” м. 
Харків, у якому вже другий рік поспіль 
беруть участь.

Зі словами щонайкращих побажань 
до односельчан звернувся в.о. старо-
сти Василь Боднарчук, а парох села о. 
Дмитро Кубацький благословив при-
сутніх з побажаннями миру і щедрот з 

неба. У залі протягом усього концерту 
панувала затишна святкова атмосфе-
ра. Цікаву програму, наповнену висту-
пами місцевих аматорів, підготувала 
художній керівник будинку культури с. 
Тязів Оксана Ковальчук. Артисти вмі-
ло демонстрували свої таланти, співа-
ли колядки, віншували, репрезентували 
поетичні й музичні номери, між якими 
з уст ведучих дійства Марії Роман та 
Ірини Садули лунали новорічно-різдвя-
ні привітання. Наостанок учасники ко-
лективу “Театральна скриня” (керівник 
Світлана Желюк) потішили колоритною 
тязівською Маланкою, котра, поєднавши 
класичні і сучасні яскраві образи, стала 
чудовим завершенням різдвяного кон-
цертного дійства.
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Від Різдва Божого 
до Водохреща гожого

20 січня 2019 року, у день великого релігійного свята Івана Хрестителя у с. 
Сілець на парафії Різдва Христового вперше відбулася святкова Розколяда. 

На Різдвяне дійство до храму по-
гожої недільної днини завітали голова 
Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий, секретар Ям-
ницької сільської ради ОТГ Юрій Про-
ценко, в. о. старости с. Сілець Михайло 
Владика, депутат Ямницької сільської 
ради ОТГ Михайло Юркевич, гості і жи-
телі села.

Розпочинав свято отець Василь 
Смицнюк, який виступив зі словами 
благословення на успішне проведен-
ня Розколяди. Святковий концерт під 
назвою “Від Різдва Божого до Водо-
хреща гожого” налічував кілька по-
становок і, як годиться, відображав 
хронологію Різдвяних подій. Програ-
му заходу підготувала художній керів-
ник будинку культури с. Сілець і веду-
ча дійства Галина Бибик, залучивши 
учасників Театру художнього слова, 
фольклорний колектив “Вишиванка”, 
гурт “Весела академія”. Колоритний 
Вертеп дозволив присутнім порину-
ти у величну історію божественного 
народження Ісуса, яка завершилася 
символічною піснею “Різдво” під му-
зичний супровід на бандурах. Після 
Різдвяної постановки учасники театру 
художнього слова представили  гля-
дачам мистецькі композиції “Маланка 
іде і козу веде”, “Старий рік – у ноги, 

Новий – у пороги” та “Йордан”. Одяг-
нені у традиційні різнобарвні україн-
ські костюми, діти засівали, співали 
колядки та щедрівки. Звучання Різд-
вяних пісень у виконані хору церкви 
Різдва Христового (регент Василь Ве-
личко) та віншування хористів гармо-
нійно доповнювали святкову феєрію. 

На закінчення концертної програ-
ми до присутніх з вітальними слова-
ми та віншуванням звернувся голова 
Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий. Він поздоро-
вив парафіян з Різдвом Христовим 
та Йорданом, а також подякував от-
цю Василю Смицнюку, організаторам, 
учасникам Розколяди та усім, хто при-
чинився до створення цього незабут-
нього дійства.

“Бажаю усім добра, достатку, бла-
гополуччя, і нехай позитивний настрій 
та хороші емоції завжди будуть супутни-
ками у вашому житті” – з найщирішими 
побажаннями вітав громаду очільник 
Ямницької ОТГ.

Символічним завершенням свят-
кових фестин у храмі стало спільне ви-
конання “Многая літа”. Сілецька Розко-
ляда вдалася на славу, а той факт, що 
дійство відбувалось у церкві, створював 
особливу теплу атмосферу, наповнену 
духом Різдва.

Храмове свято у Сільці
Сьомого січня 2019 р. на парафії Різдва Христового у селі Сілець Ямницької 
об’єднаної громади відзначили величне храмове свято.

Різдвяне Богослужіння відвідали голова Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий, секретар Ямницької сільської ради ОТГ Юрій Проценко, в.о. 
старости Сілецького старостинського округу Михайло Владика, депутати Ямницької 
сільської ради ОТГ Михайло Юркевич і Любов Гнатковська, мешканці та гості села.

У церкві відбулася урочиста Різдвяна Літургія за участі митрофорного протоіє-
рея Богдана Куриліва, настоятеля храму о. Василя Смицнюка та інших  священиків 
із сусідніх парафій, котрі прибули взяти участь в Божественній літургії з нагоди ве-
личного храмового празника. Під час Служби місцевий церковний хор у духовних 
піснях і Різдвяних колядках прославляв новонародженого Ісуса. 

Після Божественної Літургії  святковий настрій вірянам подарували діти, які 
виступили із вертепним дійством – Різдвяною виставою для усіх, хто прийшов на 
парафіяльне свято. У декламованих віршах і колядках звучали заклики до радос-
ті серця з приводу приходу у цей світ Спасителя. Маленькі колядники співали й 
віншували, щиро бажаючи усім присутнім щастя, здоров’я, миру та добра з небес.

Хресним шляхом Ісуса
В неділю, сьмого квітня 2019 р., в 

час Великого посту та світлого христи-
янського свята Благовіщення Пресвятої 
Богородиці мешканці с. Павлівка Ям-
ницької об’єднаної територіальної гро-
мади молилися Хресну дорогу.

Колона вірян пройшла більше п’яти 
кілометрів від горішньої церкви Христа 
Спаса горішньої парафії с. Павлівка і за-
вершилася біля каплички у долішньому 
кінці села. Павлівчани, від великого і 
до малого, пройшли тернистим шляхом 
Ісу са на Голгофу, почергово несучи сим-
волічний хрест.

Участь у християнському дійстві 
взяли в.о. старости с. Павлівка Іван 
Вацеба, депутати Ямницької сільської 
ради ОТГ Василь Попадинець, Олексан-
дра Боднар, Олег Якубів, Михайло Третяк, 
працівники апарату Ямницької сільської 
ради, активісти та гості села.

Хресну ходу провели священнослу-
жителі двох парафій с. Павлівка о. Ва-
силь Сенько, о. Володимир Заліський, а 
також вихідці с. Павлівка отці Любомир 
Мандзюк та Святослав Богачевський. 
Під час молитви чуттєво й емоційно зву-
чали розважання над страстями Хрис-
товими у виконанні учнів Павлівського 
ліцею. Учасники хресної ходи  спільно 
молилися за спокій, мир та Боже благо-
словення для України. Церковний хор 
під орудою начальника відділу куль-
тури, молоді та спорту Ямницької ОТГ 

Христини Попадинець зве-
личав Хресну дорогу, співа-
ючи страсні пісні.

Щорічно павлівчани ви-
ходять на вулиці села для 
роздумів над євангельськи-
ми текстами про останні 
години земного життя Ісу-
са, підтримуючи традицію 
спільної молитви Хресної 
дороги у час Великого по-
сту.

Традиція 
Павелецьких вечорниць

Другого березня 2019 року у Павлівці, за доброю місцевою традицією, від-
булося гарне українське свято “Павелецькі вечорниці”. Ще з 2008 р., коли 
проведення даного дійства було відновлено, павелецька громада щорічно 
запрошує гостей на вечірню забаву з танцями, театральними сценками, гу-
мористичними забавляннями, веселою піснею і смачними стравами. 
Цьогоріч на святковий захід у Пав-

лівському ліцеї зібралися представники 
усіх сіл ОТГ, зокрема, голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий, секретар Ямницької сіль-
ської ради ОТГ Юрій Проценко, в.о. ста-
рости с. Тязів Василь Боднарчук, депу-
татський корпус, працівники апарату 
сільської ради, духовенство, ЗМІ, гро-
мадськість та багато інших гостей.

З вітальним словом до присутніх звер-
нулися сільський голова Роман Крутий, який 
активно спряє культурно-просвітницьким 
заходам у Ямницькій ОТГ, в.о. старости с. 
Павлівка й основний організатор дійства 
Іван Вацеба, начальник відділу культури, 
молоді та спорту ОТГ Христина Попадинець.

У залі панувала святкова атмосфе-
ра, усі співали народних пісень, спіл-
кувалися і під веселі жарти куштували 
смачні українські страви, приготова-
ні з любов’ю справжніми ґаздинями. 
Гості радо проводили час і танцювали 
під живу музику аж до перших півнів. 
Аматори Павлівського будинку культу-
ри, учасники народного драматичного 
колективу веселили глядачів своїми ви-
ступами та театральними постановка-
ми: “Вечорниці”, “Кум та кума”, “Циган 
та рекетир”, “Дві кумасі”, “Шукаєм не-
вістку”. Прикарпатський сміхованець 
Ігор Чепіль подарував присутнім свої 
неперевершені гуморески та провів з 
гостями конкурс між столами за краще 

виконання української пісні. Прикрасили 
вечорниці гарними піснями вокально-
інструментальний ансамбль викладачів 
Ямницької музичної школи “Реприза”, під 
керівництвом Світлани Бойко. 

Щиро дякуємо організаторам свята 
– в.о. старости с. Павлівка Івану Вацебі, 
начальнику відділу культури, молоді та 
спорту ОТГ Христині Попадинець і голов-
ному спеціалісту відділу Марті Вацебі, 
художнім керівникам Олександрі Бод-
нар і Володимиру Савчуку, директору 
БК с. Павлівка Уляні Савчук, креатив-
ній павелецькій молоді, ансамблю “Ре-
приза” і його керівнику Світлані Бойко 
та всім артистам-аматорам, які долу-
чилися до проведення даного дійства, 
за творчість, ентузіазм та збереження 
традицій рідного народу.

“Павелецькі вечорниці” вдалися на 
славу. Підтримувати та примножувати 
народні звичаї, що сягають корінням 
сивої давнини, через проведення таких 
заходів є доброю справою і свідченням 
того, що українці велична самобутня на-
ція з багатою культурною спадщиною.

Юні і талановиті
В Івано-Франківській дитячій музич-

ній школі №3 ім. А. Кос-Анатольського 
відбувся обласний конкурс дитячих 
вокальних ансамблів, у якому взяли 
участь 36 колективів з ДМШ та шкіл 
мистецтв. Цей захід проводиться раз 
на два роки, з метою виявлення тала-
новитих виконавців у галузі вокального 
мистецтва, збагачення духовного світу 
дітей і виховання творчої молоді. Цьо-
горіч у конкурсі взяли участь і наймен-
ші учні Ямницької ДМШ – дитячий во-
кальний ансамбль (молодша категорія, 

керівник Світлана Бойко, концерт-
мейстер Оксана Мар’яш). У їхньому 
виконанні прозвучали «Жили-були 
нотки» (слова і музика О. Жартун) 
і «Калина» (М. Ведмедері). Усі ко-
лективи демонстрували журі свої 
вокальні здібності, майстерність та 
артистизм. Дівчаткам з Ямницької 
ДМШ вдалося завоювати серця чи-
стою інтонацією та щирим співом, 
за що вони отримали третє місце.

Щиро вітаємо юних вокалістів з 
першим досягненням на обласному 

конкурсі! Бажаємо невичерпної енер-
гії і наснаги!
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Друга спартакіада серед молоді громади
У неділю, 17 лютого 2019 року, в Ямницькій ОТГ урочисто розпочалася ІІ Спар-
такіада серед сільської молоді, яка зібрала у Ямницькому ліцеї любителів 
шашок і настільного тенісу.

Перед початком Спартакіади до усіх, 
хто завітав на спортивне дійство, звер-
нувся голова Ямницької об’єднаної гро-
мади Роман Крутий. Він привітав при-
сутніх з урочистим відкриттям змагань, 
висловив щиру подяку тим, хто долу-
чився до їх організації та підготовки, 
а гравцям побажав гарного настрою, 
здоров’я, добра, успіхів та перемоги.

“Дуже приємно, що мешканці нашої 
ОТГ беруть активну участь у розвитку спор-
тивного життя громади, адже спорт зміц-
нює силу волі, розвиває силу духу і гар-
тує характер”, – зазначив Роман Крутий.

Гравцями першого етапу Спартакі-
ади стали 27 учасників з сіл Ямниця, 
Павлівка, Тязів та Сілець. Методом же-
ребкування у турнірах з шашок і настіль-
ного тенісу було сформовано по чотири 
групи, в котрих спортсмени боролися за 
звання найкращих.

У турнірі з настільного тенісу зма-
гались 13 гравців, які у жвавій бороть-
бі старались показати якомога вищий 

спортивний результат. Серед учасни-
ків гри у настільний теніс були також 
сільський голова Ямницької об’єднаної 
громади Роман Крутий та секретар Ям-
ницької сільської ради ОТГ Юрій Процен-
ко. Одним із суддів змагань був депу-
тат Ямницької ОТГ Мар’ян Дерун. Тені-
систи спершу зіграли у групах за круго-
вою системою, виборовши собі місця у 
чверть- та півфінал.  В останньому етапі 
турніру зустрілися фіналісти груп, серед 
котрих було визначено кращого гравця 
за найбільшою кількістю перемог. Зо-
лотим призером турніру з настільного 
тенісу став секретар Ямницької сільської 
ради ОТГ Юрій Проценко, срібло вибо-
ров ямничанин Володимир Дедерчук (с. 
Ямниця) а бронзу здобув Тарас П’яста 
(с. Ямниця).

Випробували свої сили у турнірі з 
шашок 14 спортсменів, з-поміж яких і 
заступник голови Ямницької ОТГ Ми-
кола Зелінський. Була серед учасників 
також єдина представниця жіночої статі 
Іванна Салій. Змагання відбувались за 
круговою системою, а переможці груп 
боролися у фіналі за системою з вибу-
ванням. Після напруженої гри, яка вима-
гає неабияких логічних зусиль і тактич-
них умінь, визначилась трійка лідерів-
шашкістів. Почесне перше місце зайняв 

Богдан Попадинець (с. Ямниця), другу 
позицію зайняв Василь Бойчук (с. Ямни-
ця), і на третьому щаблі опинився Сали-
га Михайло (с. Тязів). Призери змагань 
були нагороджені дипломами, медалями 
й грошовими преміями, а інші учасники 
– грамотами за участь.

У неділю, 24 лютого 2019 року, на 
базі Ямницького ліцею пройшов другий 
етап Спартакіади. Спортсмени випробу-
вали свої сили у стрільбі з пневматич-
ної гвинтівки.

Цьогоріч охочих поборотися за при-
зові місця у стрільбі було 24 учасники, що 
вдвічі більше, порівняно з минулим роком. 
Поділені жеребом гравці стріляли по мі-
шенях у двох групах. Змагання з кульової 
стрільби виконувалось з пневматичної 
гвинтівки з відстані 10 метрів, по 3 про-
бних і 5 залікових вистрілів для кожного 
учасника. Переможець був визначений 
за найбільшою кількістю вибитих очок.

У змаганнях взяли участь голова 
Ямницької об’єднаної територіальної гро-

мади Роман Крутий, секретар Ямниць-
кої сільської ради ОТГ Юрій Проценко, 
депутати Ямницької ОТГ Олег Петри-
шин, Руслан Савуляк, Олег Федишин, Ан-
дрій Паркулаб, Андрій Сміжак. Призери 
й учасники другого етапу Спартакіади 
були нагороджені дипломами, грошо-
вими преміями та грамотами за участь. 
Перемогу у турнірі здобув житель с. Пав-
лівка Іван Бойко,  друге місце зайняв 
минулорічний чемпіон із Сільця Мико-
ла Куш, трійку лідерів замкнув житель 
с. Ямниця Вадим Секердей.

Змагання з волейболу, які пройшли 
на базі Ямницького ліцею 24 березня 
2019 р., стали третім етапом Спарта-
кіади. За лідерство у волейбольному 
турнірі до пізнього вечора змагалися 
10 команд, що представляли населені 
пункти ОТГ: чотири із села Ямниця (“Мо-
лодіжна рада”, “Адміністрація”, “Вихор”, 
“Інтер”), три – з Павлівки (“Берегиня”, 
“СКZВ”, “Павлівка долішня”), дві тязів-
ські команди (“Барса”, “Тязів-1”) та од-
на із Сільця (“Сілець”).

У складі команд учасниками Спарта-
кіади стали голова Ямницької ОТГ Роман 
Крутий, секретар Ямницької сільської ра-
ди ОТГ Юрій Проценко, депутати Тарас 
Самсонов, Олег Федишин, Ростислав 
Сьовко, Олег Петришин, Андрій Парку-

лаб, Ігор Добрянський, Мар’ян Дерун. На 
спортивному дійстві також були присут-
ні в.о. старости с. Павлівка Іван Ваце-
ба та депутати Ямницької ОТГ Михайло 
Третяк і Василь Попадинець.

Гра проводилася за круговою сис-
темою, а переможці визначалися за най-
більшою кількістю очок. Поділені жере-
бом учасники торували собі шлях до пів-

фіналу у трьох групах. Після довготрива-
лого ряду сетів переможці-півфіналісти 
змагалися за вихід у фінал. У фінальному 
етапі волейбольного турніру за третє міс-
це зіграли “Вихор” (Ямниця) і “Павлівка 
долішня” (Павлівка). Остання вельми на-
пружена гра за першість пройшла між ко-
мандою “Інтер” (Ямниця) та павелецькою 
“Берегинею”. У підсумку змагань кубок 
переможця здобули гравці команди “Ін-
тер” (Ямниця), срібним призером турніру 
з волейболу стала “Берегиня” (Павлівка) 
і почесну бронзу виборов ямницький “Ви-

хор”. Призери були нагороджені дипло-
мами, медалями, кубками, грошовими 
преміями, а інші учасники – грамотами 
за участь у змаганнях.

У неділю, 18 березня 2019 р., ІІ 
Спартакіада серед молоді Ямницької 
об’єднаної територіальної громади за-
вершилася турніром з міні-футболу. На 
змаганнях були присутні керівництво 
громади, депутатський корпус, духо-
венство, громадськість. У турнірі взя-
ли участь десять команд різної вікової 
категорії з населених пунктів ОТГ, зо-
крема “Тязів”, “Сілець”, “Адміністрація”, 
“Сокіл-2”, “Сокіл-1”, “Ветерани”, ТМ “Ри-
бак”, “Ураган”, “Вихор”, “Інтер”. До сло-
ва, голова громади Роман Крутий, се-
кретар Ямницької сільської ради ОТГ 
Юрій Проценко, заступник сільського 
голови Микола Зелінський, в.о. старо-
сти с. Павлівка Іван Вацеба та депутати 
Ямницької сільської ради ОТГ також зі-
грали у складах команд. Футболісти, від-
повідно до результатів жеребкування, 
змагалися у двох групах на майданчиках 
зі штучним покриттям у селах Ямниця 
(група А) та Павлівка (група В). 

У груповому етапі серед команд 
групи А „Ветерани” (Ямниця) перемо-
гли “Сілець”, а у групі В ТМ “Рибак” здо-
був перемогу над “Сокіл-1”. У півфіналі, 
котрий проходив у Ямниці, в першій грі 
зустрілися „Ветерани” (Павлівка) та “Со-
кіл-1”, у другій – ТМ “Рибак” і “Сілець”. 
У результаті півфінальних ігор за третє 
місце зіграли команди „Ветерани” (Ям-
ниця) та “Сілець”. У фінальному матчі за 
першість боролися “Сокіл-1” (Павлівка) 
і ТМ “Рибак”. Гра завершилася нічиєю з 
рахунком 3:3, а після серії пенальті ви-

значився переможець. Золотим призе-
ром змагань з міні-футболу стала коман-
да ТМ “Рибак” (Ямниця), срібло виборов 
“Сокіл-1” (Павлівка), і бронза дісталася 
команді “Сілець”. В рамках урочистого 
завершення турніру, призери і фіналісти 
були нагороджені грошовими преміями, 
кубками, медалями, грамотами, диплома-
ми, а окремих гравців відзначили у п’яти 
номінаціях: “Кращий гравець” – Микола 
Куфедчук (“Сокіл-1” (Павлівка)), “Кращий 
воротар” – Назарій Ванченко (ТМ “Рибак” 
(Ямниця)), “Кращий бомбардир” – Віталій 
Мухтаров (ТМ “Рибак” (Ямниця)), “Кра-
щий захисник” – Ігор Добрянський (“Сі-
лець”), “Кращий нападник” – Олег Гна-
тишин („Ветерани” (Ямниця)).

На завершення голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий привітав призерів турніру, 
відзначивши, що кількість охочих по-
змагатися зростає з кожним роком про-
ведення Спартакіади серед сільської 
молоді, і це є свідченням того, що Ям-
ницька ОГТ активно розвивається у всіх 
напрямках, й у спорті зокрема. Він по-
бажав спортсменам подальших успіхів, 

сили духу, міцного здоров’я, добра, ви-
соких досягнень і підкорення нових вер-
шин. Окрему вдячність очільник громади 
висловив також організаторам, суддям 
змагань, активним уболівальникам та 
всім, хто долучився до проведення цьо-
го спортивного марафону.

“Збільшення учасників змагань свід-
чить про те, що ми робимо добру справу. 
Тому, велике спасибі кожному з вас за 
таку активність і нових перемог у май-
бутньому”, – звернувся до спортсменів 
Роман Крутий.

Волейболісти

Переможці турніру з кульової стрільби

Призери з міні-футболу

Переможці турніру з настільного тенісу Переможці турніру з шашок
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Символіка 
Ямницької об’єднаної 

територіальної громади
 Закінчення. Поч. на 1 стор. 

Льон («лен») – традиційна сільсько-
господарська та технічна культура бага-
тьох поколінь українців та слов’ян, ши-
роко представлена в усній та пісенній 
народній творчості. Льон відомий сво-
їми цілющими властивостями як лікар-
ська рослина, що здатна лікувати важкі 
недуги. Стилізоване зображення квітки 
– один з домінуючих елементів вишив-
ки населених пунктів Ямницької ОТГ.

Шестерня, поєднана з колесом воза 
– символізує розвиток промисловості 
та впровадження передових технологій 
на підприємствах Ямницької об’єднаної 
територіальної громади.

Символіка кольорів герба
ЗЕЛЕНИЙ – символ достатку, надії, 

свободи, радості і процвітання, приро-
ди і молодості. В даному гербі зелений 
є символом лісів на території громади 
(Чорний ліс, Стінка). Зелений – «міст» 
між двома протилежними барвами ве-
селкового спектру – гарячим червоним 
і холодним синім, відтак, виступає ко-
льором надії на мир, злагоду і спокій. 
Ще він є синтезом жовтого і блакитного 
– кольорів прапора України.

ЧЕРВОНИЙ –  символ любові, муж-
ності, сміливості,  славетного історич-
ного минулого. 

ЧОРНИЙ – символ родючої землі, 
світу, обережності, смиренності, скром-
ності, освіченості. 

СИНІЙ – символ вірності, довіри і 
безкінечності; безкінечною вважається 
небесна глибина. Його серйозна холод-
ність зближається з Божественною Іс-
тиною, яка вічна і непорушна. Як і бла-
китний, синій символізує Святе Небо, 
людську праведність і чисту духовну від-
даність людини своєму Творцю.

ЗОЛОТИЙ – символ християнських до-
бродіянь (віри, справедливості, милосердя, 
смиренності) та світських якостей (могутнос-
ті, спроможності, стабільності, багатства).

Герб можна трактувати, як відобра-
ження трьох активних станів людського 

буття: молитва, боротьба, праця. Ідейним 
гаслом можуть бути три одвічні цілі, які 
споконвіку були орієнтиром українського 
народу, це – воля, добробут, розвиток. 
Герб Ямницької ОТГ є символом гордості 
за наших героїв, символом єдності у ві-
рі, поваги до мудрих і успішних людей. 
Герб громади – предмет дослідження 
особистостей, які уособлюють боротьбу, 
молитву, інтелектуальну працю, людей, 
які спричинилися до утвердження грома-
ди, і котрих наступні покоління повинні 
знати поіменно. Наш герб – дороговказ 
з Божого благословення до бою і до на-
вчання. Він є  засторогою для чужинця: 
«Ми будемо боронити своє!» 

Прапор Ямницької ОТГ
Прямокутне полотнище розміром 

1х2 м, яке складається  з трьох площин. 
Верхня половина прапора блакитного 
кольору, нижня – жовтого кольору, лі-
ва частина – трикутної форми і зеле-
ного кольору. Між блакитною і жовтою 
частинами розміщена полоса зеленого 
кольору. Між зеленими і жовтими час-
тинами – полоса блакитного кольору. У 
верхній лівій частині розташовані чоти-
ри восьмикутні зірки жовтого кольору.

Зелена трикутна частина прапора 
символізує гору «Стінку» що є дотичною 
до трьох населених пунктів Ямницької 
ОТГ. Полоса блакитного кольору симво-
лізує річку Бистриця, полоса зеленого 
кольору символізує «Чорний ліс» та лі-
си Ямницького лісництва. Золоті зірки 
– це символ чотирьох сіл, що входять 
до складу громади.

Логотип Ямницької ОТГ
Логотип символізує промисловий 

характер розвитку території Ямницької 
ОТГ та вказує на джерело бюджетотво-
рення громади. На ньому відображені 
літери “Я” та “Г” (Ямницька громада). 
Зелений клин є символом гори “Стінка”, 

блакитний клин – символ річки Бистри-
ця, яка протікає через територію грома-
ди. Червоним кольором відображенні 
населені пункти, що входять до складу 
Ямницької ОТГ. Внизу логотипу синім 
і жовтим кольорами зображено стилі-
зоване відображення шосейних та за-
лізничних доріг, що пролягають через 
територію громади. Увінчує логотип зо-
лотий трикутник – символ Божої слави, 
духовної єдності та економічного успі-
ху  Ямницької ОТГ. Вислів-слоган під зо-
браженням “ТИ МАЄШ ПЕРСПЕКТИВУ” 
звернений до жителів громади та до по-
тенційних інвесторів.

Нові здобутки чемпіонки
Ямничанка Ілона Рега, чемпіонка Європи з кікбоксингу, здобула перемогу у 
міжнародному турнірі “Відкритий чемпіонат Німеччини – 2018” з кікбоксин-
гу ISKA, який відбувся 24 листопада 2018 р. в місті Вюрцбург (Німеччина).

У даних змаганнях, які вважаються 
неофіційним чемпіонатом Європи, бра-
ли участь 453 спортсмени з 14-ти країн 
Європи – України, Німеччини, Голландії, 
Норвегії, Данії, Франції, Бельгії, Австрії, 
Польщі, Сербії, Туреччини, Італії, Ірлан-
дії і Швейцарії. 

У складі збірної України серед учас-
ників з Прикарпаття змагалась юна ям-
ничанка Ілона Рега. Дівчинка поповнила 
скарбницю нагород української збірної 
з кікбоксингу, виборовши подвійне зо-

лото – два  перші місця в розділах 
“лайт-контакт” та “поінт-спаринг” 
на двох татамі. За словами чемпі-
онки, бої були дуже напруженими, 
проте це не завадило українцям в 
підсумку змагань зайняти друге 
командне місце.

Щиро вітаємо Ілону Регу з від-
мінними результатами, бажаємо 
не зупинятись на досягнутому і 
підкорити нові вершини на зма-
ганнях світового рівня. 

Футбольні перемоги
Футбольна  команда  “Сокіл-Франківський  Дім” з  Павлівки  стала 
переможцем  у  Чемпіонаті  міста  Івано-Франківська  з  футзалу  у 
Золотій лізі. 

Підтримати футболістів в останньому 
матчі за чемпіонство у першій лізі місько-
го чемпіонату прийшли голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, в.о. старости с. Павлівка 
Іван Вацеба, депутати Ямницької сіль-

ської ради ОТГ Василь Попади-
нець і Михайло Третяк, а депутат 
Олег Федишин був безпосеред-
нім учасником команди.

У підсумку “Сокіл-Фран-
ківський Дім” виборов перше 
місце у Золотій лізі Чемпіона-
ту Івано-Франківська з футзалу. 
Гравці за активність та старан-
ня були нагороджені кубком та 
медалями, а депутат Ямницької 
ОТГ Олег Федишин отримав від-
знаку “Кращий воротар”.

Вітаємо хлопців з перемо-
гою і бажаємо подальших успі-
хів на нових футбольних гори-
зонтах.

Допомога у добрій справі
Нещодавно до-

моволодіння окре-
мих  жителів  Ям-
ницької ОТГ зазна-
ли збитків внаслі-
док потужного ві-
тру. У селах Тязів, 
Павлівка та Ямниця 
стихія частково або 
цілком позривала з 
дахів будинків пере-
криття. Постраждалі 
мешканці населених 
пунктів звернулися у 
сільську раду ОТГ з 
проханням допомог-
ти у даній ситуації. За сприянням підприємства ПрАТ “Івано-Франківськцемент” 
людям безкоштовно було надано покрівельні матеріали. 

Керівництво Ямницької ОТГ щиро вдячне ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, зо-
крема голові правління Миколі Федоровичу Круцю, за допомогу в добрій справі і 
за постійну всесторонню підтримку та активну співпрацю.

Нове підприємство 
на території ОТГ

Промислова база Ямницької об’єднаної територіальної громади поповнила-
ся новим об’єктом. На території ОТГ розпочала свою діяльність компанія 
“Ерідон” – потужний агропромисловий гігант, один з найбільших в Україні 
дистриб’юторів насіння, міндобрив та засобів захисту рослин, що має свої 
представництва у всіх регіонах України.
У п’ятницю, першого березня 

2019 р., в с. Ямниця відбулося уро-
чисте відкриття дистриб’юторського 
центру компанії, яке відвідав голова 
Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий. На заході бу-
ли присутні власник МПП Фірма “Ері-
дон” Сергій Кролевець, директор регі-
онального підрозділу “Ерідон” в Івано-
Франківській області Микола Шнайдер, 
представники сільського господарства 
й агропромисловості з Польщі та всієї 
України. Після урочистих привітань і 
презентації компанії гості заходу огля-
нули територію новоствореного об’єкту, 
що включає побудовані відповідно до 
сучасних стандартів складське примі-
щення та просторий офіс для роботи 
з клієнтами.

Поява  нового  промислово-
го об’єкта на теренах Ямницької 
об’єднаної територіальної громади збільшить надходження до місцевого бюдже-
ту, сприятиме створенню нових робочих місць, активізації логістики в межах ОТГ 
та розвитку промисловості громади загалом. 
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Робоча зустріч працівників КНП “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги”

У приміщенні Ям-
ницького  ліцею 
відбулася робоча 
нарада працівників 
комунального не-
комерційного під-
приємства “Центр 
первинної  меди-
ко-санітарної до-
помоги” Ямниць-
кої сільської ради 
об’єднаної терито-
ріальної громади 
під головуванням 
головного лікаря 
КНП “ЦПМСД” Ма-
рини Островської.

Одним з основних 
питань зустрічі стало продовження де-
кларування жителів ОТГ до сімейних 
лікарів КНПМ “Центр ПМСД”, і у січні 
цього року виникла необхідність активі-
зувати роботу у даному напрямку. Учас-
ники засідання розглянули пріоритетні 
напрямки діяльності КНП у 2019 р. Мо-
ва йшла, зокрема, про: покращення ме-

дичних послуг; укріплення та оновлення 
матеріально-технічної бази амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини 
і ФАПів; введення поняття “пацієнт-клі-
єнт”; розвиток  системи медичної допо-
моги, зосередженої на пацієнтові; розви-
ток телемедицини; вчасну подачу звіт-
ності; створення профспілки.

Крім того, у робочій нараді медпра-
цівників КНП “Центр ПМСД” взяв участь 
начальник відділу проектів та програм 
місцевого самоврядування Ямницької 
ОТГ Ярослав Татарин, з яким було обго-
ворено питання доопрацювання сайту 
і погодження логіну комунального не-
комерційного підприємства.

Сучасне обладнання 
для медичного центру

Матеріально-технічна база Ямницької лікарської амбулаторії поповнилася су-
часним обладнанням, котре допоможе запустити на повну потужність роботу 
лабораторії Ямницької ЛА ЗПСМ. За кошти Ямницької сільської ради ОТГ було 
придбано новий гематологічний аналізатор, що дозволяє швидко визначати 
20 основних гематологічних параметрів і будувати три гістограми, виконуючи 
60 тестів за годину; прилад має вбудовану систему контролю якості з мож-
ливістю збереження та аналізу показників якості роботи.

За сприяння керівництва Ямницької 
ОТГ та депутатського корпусу придба-
но також новий дванадцятиканальний  
електрокардіограф, який передано  на 
дільницю  с. Сілець, де раніше не було 
можливості проводити ЕКГ-дослідження. 
ЕКГ-обстеження можна здійснювати як 
на амбулаторному прийомі, так і безпо-
середньо під час викликів.

2018 рік можна назвати роком ста-
новлення для КНП “Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги” Ямницької 
ОТГ, а початок 2019-го став роком роз-
витку матеріально-технічної бази Цен-
тру. Проводяться капітальні ремонтні 
роботи по структурних підрозділах КНП 
«ЦПМСД»: капітальний ремонт примі-

щення Павлівської лікарської амбулаторії 
ЗПСМ, розпочатий у 2018 році; капітальний 
ремонт приміщення ФАПу с. Тязів (заміна 
вікон на нові, енергозберігаючі, ремонт 
опалювальної системи, облаштування сан-
вузла); капітальний ремонт приміщення 
Ямницької лікарської амбулаторії. 

Шановні  жителі  Ямницької 
об’єднаної територіальної громади, 

нагадуємо, що у приміщенні Ямниць-
кої лікарської амбулаторії працює лабо-
раторія, де можна здати аналізм, зокре-
ма: загальний аналіз крові, загальний 
аналіз сечі, цукор крові, дослідження 
крові на рівень холестерину. Крім то-
го, у лабораторії можна зробити скри-
нінг на вірус гепатиту В, вірус гепати-
ту C та СНІД.

Подбаймо про здоров’я заздалегідь
КНП “Центр первинної медико-сані-

тарної допомоги” Ямницької сільської 
ради ОТГ нагадує, що останнім часом 
в Україні ведеться посилена боротьба з 
кором. Ще влітку 2017 р. в Івано-Фран-
ківській області почались спалахи ко-
ру, які фіксуються і надалі. Найвищий 
рівень захворюваності на кір в Івано-
Франківській та Львівській областях. 
Викликає тривогу показник охоплення 
вакцинацією, зокрема і в нашій грома-
ді. На жаль, ми згадуємо про щеплен-
ня тільки тоді, коли потрібно отримати 
довідку в садочок чи школу, або після 
контакту з хворим на кір! Аналізуючи по-
казник охоплення вакцинацією, можна 
передбачити, що недалекий той час, коли 
нам доведеться зіткнутись з дифтерією.

Єдине вирішення такої проблеми 
– вакцинація дітей та дорослих. У всіх 
лікувально-профілактичних підрозділах 
Центру є в наявності у достатній кіль-
кості вся необхідна вакцина (Ямниць-

ка лікарська амбулаторія, Павлівська 
лікарська амбулаторія, ФАП с. Тязів, 
ФАП с. Сілець).

Нам з Вами для створення комфорт-
них умов проживання у громаді необхід-
но створити колективний імунітет (ко-
ли 95% населення щеплені від вакци-
но-керованих захворювань). Саме при 
95% щепленого населення захищена вся 
громада, і у такому випадку віруси по-
ширюватися не будуть. Якщо ваша ди-
тина пропустила будь-яку вакцинацію, 
знайдіть час, щоб негайно звернутися 
до свого лікаря і зробити щеплення. Це 
захистить дитину від хвороби, її усклад-

нень та летального випадку. Дорослим 
також необхідно вакцинуватися. Ще-
плення проти дифтерії проводяться кож-
ні 10-ть років, відповідно до календаря 
щеплень. Згадайте, коли ви отримували 
своє останнє щеплення?

Краще зараз зробити свідомий  ви-
бір на користь вакцинації, ніж пасивно 
чекати, доки хвороба сама обере нас!

З повагою — головний лікар 
КНП “Центр первинної медико-

санітарної допомоги” Ямницької 
сільської ради ОТГ 

Марина ОСТРОВСЬКА

До відома жителів Ямницької ОТГ!
У всіх медичних установах Ямницької ОТГ продовжується декларування па-

цієнтів до сімейних лікарів. За попередній період 5949 пацієнтів обрали свого 
сімейного лікаря в наших медичних установах. Для реєстрації при собі необхід-
но мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.

День 
землевпорядника

У другу березневу суботу в Україні щорічно, починаючи з 1999 р., відзнача-
ється День працівника землевпорядної служби. Голова Ямницької об’єднаної 
територіальної громади Роман Крутий привітав із професійним святом пра-
цівників відділу земельних відносин, архітектури та комунальної власності 
Ямницької сільської ради і депутатів Ямницької ОТГ, котрі входять до складу 
постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, плану-
вання території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного се-
редовища та благоустрою.

Очільник громади подякував землевпорядникам і депутатам за про-
фесіоналізм та сумлінну й наполегливу працю, яка потребує чимало часу 
і зусиль, а також побажав міцного здоров’я, особистого щастя, добробуту, 
злагоди у сім’ях, миру і нових звершень у нелегкій справі на благо грома-
ди й України. З нагоди професійного свята працівників землевпорядної 
служби та представників комісії відзначили грамотами сільського голови 
і грошовими винагородами.

В свою чергу, начальник відділу земельних відносин Марія Палюга 
та голова земельної комісії Ростислав Сьовко вручили голові Ямницької 
об’єднаної громади Романові Крутому та юрисконсульту Ямницької сільської 
ради Мар’янові Деруну подяки за вагомий внесок у впровадження в життя 
ОТГ завдань земельної реформи та з нагоди свята Дня землевпорядника. 

Працівників 
КП “Ямниця” привітали 
з професійним святом

З нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побу-
тового обслуговування населення, яке в Україні щорічно відзначається 
у третю неділю березня, голова Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий привітав співробітників комунального підпри-
ємства “Ямниця”.

Він  подякував  працівникам 
за  сумлінну  і  відповідальну  пра -
цю ,  за  той  великий  труд ,  який  ро -
бить громаду чистішою і комфорт-
нішою  для  проживання  ї ї  мешкан-
ців .  Також  голова  ОТГ  висловив 
вдячність  керівнику  комунально -
го  підприємства  Руслану  Савуля -
ку  за  добре  налагоджену  роботу 
КП “Ямниця”, що сприяє підтримці 
ЖКГ  Ямницької  об ’єднаної  грома-
ди  на  високому  рівні .  Роман  Кру -
тий  побажав  комунальникам  міц -
ного  здоров ’я ,  добра ,  достатку, 
успіхів ,  позитивних  емоцій ,  всіх 
благ  та  вручив  грошові  винагоро -
ди.  Найсумлінніші  працівники  КП 
“Ямниця”  та  їхній  керівник  були 
нагороджені  грамотами  сільсько-
го  голови . 

“Переконаний, якість послуг у 
громаді надалі лише зростатиме, і 

це сприятиме полегшенню роботи 
працівників КП “Ямниця” та зробить 
їхні умови праці більш комфортни-
ми”, – наостанок зазначив очіль-
ник громади.

В свою чергу, керівник КП “Ям-
ниця” Руслан Савуляк вручив Рома-
нові Крутому подяку на знак вдяч-
ності  за  сприяння  у  розвитку  ко-
мунального підприємства, спільну 
роботу у сфері благоустрою насе-
лених пунктів Ямницької ОТГ та з 
нагоди свята.

Довідково: КП “Ямниця” розпо-
чало свою діяльність при сільській 
раді с. Ямниця у листопаді 2016 ро-
ку, і сьогодні успішно функціонує в 
тепер уже Ямницькій об’єднаній те-
риторіальній громаді, забезпечую-
чи її мешканцям якісні умови про-
живання.
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Демократія: 
від влади до школи
Заклад освіти Ямницької об’єднаної територіальної громади 
Ямницький ліцей був відібраний для участі у четвертій хвилі 
Програми підтримки освітніх реформ в Україні “Демократич-
на школа”, яка реалізується Європейським центром ім. Вер-
геланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України 
та Радою Європи і фінансується за підтримки МЗС Норвегії. 
З-поміж 260 заявок українських шкіл переможцями стали ли-
ше 60, серед яких, зокрема, і Ямницький ліцей.

Першого лютого 2019 у Києві від-
булася конференція з нагоди початку 
роботи четвертого циклу Програми “Де-
мократична школа”. На зустрічі були при-
сутні заступник Міністра освіти й науки 
України Вадим Карандій, Надзвичайний 
і Повноважний Посол Королівства Нор-
вегії в Києві Уле Хорпестад, виконав-
чий директор Європейського центру ім. 
Вергеланда Ана Перона-Ф’єльстад, екс-
перт Ради Європи Мажена Рафальська. 
Участь у заході взяла директор Ямниць-
кого ліцею Йордана Лесів. В рамках зу-
стрічі освітянам, тренерам та представ-
никам громадських організацій розпо-
відали про досягнення проекту за мину-
лі роки функціонування, демократичні 
перетворення шкіл, які мають досвід 

участі, а також про новації, які будуть 
реалізовані під час четвертої хвилі Про-
грами. В рамках конференції Йордана 
Лесів підписала Декларацію про спів-
робітництво, у якій окреслено етапи ро-
боти у Програмі.

Наприкінці лютого, 2019 р. пред-
ставники Ямницького ліцею у рамках 
Програми взяли участь у базовому 4-ден-
ному тренінгу в м. Львів, а вже 13 бе-
резня 2019 р. координатори Програми 
прибули до навчального закладу у Ямни-
ці з презентацією “Демократичної шко-
ли” та лекціями щодо основ демократії, 
честі та гідності, прав людини, грома-
дянського суспільства. Захід відвідав 
голова Ямницької об’єднаної територі-
альної громади Роман Крутий. За йо-

го словами, керівництво ОТГ постійно 
підтримує освітні ініціативи та проек-
ти, сприяє розвитку та самореалізації 
молоді, пропагує демократичні зміни і 
процеси, відтак, участь в даній Програмі 
є підтвердженням тісної співпраці вла-
ди і громади.

Під час зустрічі адміністрація лі-
цею, вчителі, учні, батьки, молодь ма-
ли можливість отримати від тренерів 
Олександра Фомічова та Олега Серня-
ка інформацію про Програму, принципи 
та основи демократії в школі, освіту 
для демократичного громадянства і 
освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ), співп-
рацю з громадою. За час візиту було 
складено план змін для навчального 
закладу, над реалізацією якого учні, 
їхні батьки, вчителі та тренери Про-
грами спільно працюватимуть протя-
гом 1,5 року.

“Демократична школа”  спрямова-
на на поглиблення культури демократії 
у школі шляхом підтримки демократи-
зації та децентралізації шкільного вря-
дування, пропагування державно-гро-
мадського партнерства і розвитку де-
мократичного середовища у школі, а 
також сприяння організації навчально-
виховної роботи на принципах Хартії Ра-
ди Європи з освіти для демократичного 
громадянства і прав людини. Структу-
ра Програми передбачає поглиблення 
діалогу між різними регіонами Украї-
ни через налагодження партнерських 
зв’язків між школами. 

Cучасні технології в освіті
Протягом 7-8 лютого 2019 р. вперше у м. Івано-Франківську відбулася Між-
народна науково-практична конференція “Cучасні тенденції розвитку інфор-
маційно-комунікаційних технологій в освіті”, на якій побувала начальник від-
ділу освіти Ямницької ОТГ Наталія Винник.

У масштабному заході взяли участь 
більше, ніж 600 науковців, освітян та 
фахівців з інформаційно-комунікацій-
них технологій з усіх куточків України. 
В рамках конференції розглядали пи-
тання використання засобів ІКТ у за-
кладах повної загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) та 
вищої освіти, електронних освітніх ігро-
вих ресурсів, сучасних підручників в 
освітньому процесі. Говорили також 
про досвід вивчення мови програму-
вання Java, використання платформи 
віртуалізації Docker, конструювання ра-
діоелектронних пристроїв автоматики 
та робототехніки тощо. Сучасна рефор-
ма в освіті та концепція нової україн-
ської школи на сьогодні активно впро-
ваджують інтегроване та проектне на-
вчання з метою формування цілісного 
уявлення про світ. Розповідали під час 
зустрічі, зокрема, про освітні програми 
з використанням LEGO-технологій, за-
вдяки яким діти у STEM-форматі вивча-
ють предмети природничо-наукового і 

технічного спрямувань, ефективно ово-
лодівають важливими навичками XXI 
століття, котрі дають змогу ефективно 
підготуватися до професій майбутнього.

В рамках  конференції пройшла над-
звичайно цікава виставка інформацій-
них технологій, де були представлені 
різноманітні новинки у світі техніки, які 
у майбутньому можуть стати корисними 
допоміжними засобами для вчителів 
та учнів під час процесу навчання. Се-
ред технічних новацій, зокрема й інтер-
активні панелі, які покращують процес 
навчання, роблячи його більш цікавим 
та продуктивним.  До слова, у Ямниць-
кому ліцеї завдяки меценату Мирославу 
Табачину, є три таких дива техніки від 
компанії Edpro. 

Нові знання стосовно смарт-освіти, 
які вдалося почерпнути під час Міжна-
родної конференції, безсумнівно, будуть 
поштовхом до застосунку цифрових тех-
нологій у навчальному процесів закла-
дів освіти Ямницької громади, задля її 
покращення та осучаснення.

Театралізована діяльність у житті дошкільнят
15 березня  2019 р. у ЗДО “Зі-

ронька” Ямницької об’єднаної те-
риторіальної  громади  відбулося 
методичне об’єднання для вихова-
телів  закладів дошкільної освіти 
Ямницької  ОТГ  на  тему  “Театра-
лізована  діяльність  у  житті  до-
шкільнят”.

В роботі семінару взяли участь 
головний спеціаліст відділу осві-
ти Ямницької ОТГ Христина Влади-

ка, директор ЗДО “Зіронька” Окса-
на Шунтова, керівник методичного 

об ’єднання  Ольга 
Когуч, а також пра-
цівники закладів до-
шкільної освіти гро-
мади. Вихованці та 
вихователі закладу 
представили увазі 
глядачів цікаві твор-
чі виступи, театраль-
ні постановки, тан-
ці, співали пісні та 
розповідали вірші, 
перевтілювались у 
казкових персона-
жів – словом, про-
демонстрували жи-

вий приклад того, настільки активно 
залучення театральної діяльності до 
процесу навчання у ЗДО сприяє ви-
хованню підростаючого покоління. У 
роботі з вихованцями садочка залу-
чаються різноманітні засоби та еле-
менти театрального мистецтва, зо-
крема: ляльковий театр, театр тіней, 

пальчиковий театр, на-
стільний театр та інші.

Після  завершен -
ня основної частини 
робочої зустрічі учас-
ники заходу мали змо-
гу оглянути цікаву ви-
ставку засобів  теат-

рального мистецтва, які вихователі 
використовують у роботі з дітьми. 
Наостанок директор ЗДО “Зіронька” 
Оксана Шунтова подякувала присут-
нім за візит, і зазначила, що для за-
стосування театральної  діяльності 
у закладі створені всі належні умо-
ви, адже театр у процесі вихован-
ня малечі сприяє розвитку мислен-
ня, уяви та творчих здібностей, що 
є невід’ємним елементом у процесі 
формування особистості. 
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Квітень 
2019 року

Новонароджені
Ямниця:

Савчук Катерина Во-
лодимирівна – 

24.12.2018
Мицько Назарій Ро-

манович – 05.01.2019
Лутчин Єва Юріївна – 29.01.2019
Левічева Олександра Валентинівна – 

29.01.2019
Соколовська Дарія Богданівна – 

01.02.2019
Бодарева Емма Анатоліївна – 15.02.2019
Лазор  Анна Олегівна – 20.02.2019
Малик Злата Ігорівна – 16.03.2019
Тодось Матвій Миколайович – 

17.03.2019
Смицнюк Яна Олегівна – 22.03.2019

Павлівка:
Чопанюк Яна Богданівна – 26.12.2018

Абрамчук Дарина Віталіївна – 16.01.2019
Маланюк Матвій Володимирович – 

02.02.2019
Діденко Денис Романович – 18.02.2019
Діденко Владислав Романович – 

18.02.2019
Дубовик Данило Святославович – 

26.02.2019
Данилюк Анастасія Петрівна – 

09.03.2019
Бабала Тадей Михайлович – 21.03.2019
Матіяш Юлія Василівна – 13.04.2019

Сілець:
Слаб’як Владислав Романович – 
02.04.2019

Тязів:
Мульський Дмитро Олександрович – 
06.03.2019

Вітаємо 
з ювілеєм!

Ямниця
90-річчя:

Когуч Марія Дмитрівна – 18.02.1929 р.н.
80-річчя:

Валько Мирослава Василівна – 01.01.1939 р.н.
Деркач Неля Григорівна – 02.01.1939 р.н.
Мадараш Марія Костянтинівна – 12.02.1939 р.н.
Зуб’як Степанія Йосипівна – 04.04.1939 р.н.
Бабій Марія Василівна – 12.04.1939 р.н.
Костюк Ірина Юріївна – 15.04.1939 р.н.

70-річчя:
Кульбаба Ярослава Михайлівна – 

22.12.1948 р.н.
Галіпчак Ольга Павлівна – 01.01.1949 р.н.
Катамай Ганна Олексіївна – 02.01.1949 р.н.
Кудла Марія Федорівна – 06.01.1949 р.н.
Караванович Василь Антонович – 

07.01.1949 р.н.
Вольфарт Євдокія Василівна – 30.01.1949 р.н.
Цюпяк Марія Антонівна – 03.02.1949 р.н.
Гават Ярослава Григорівна – 15.03.1949 р.н.
Галярник Мирослав Антонович – 18.03.1949
Чемеринський Михайло Романович – 

27.03.1949 р.н.
Парипа Людвига Михайлівна – 05.04.1949 р.н.
Мицько Ярослава Антонівна – 06.04.1949 р.н.
Депчак Марія Юріївна – 09.04.1949 р.н.
Галярник Михайло Антонович – 15.04.1949 р.н.
Смицнюк Марія Миколаївна – 24.04.1949 р.н.
Василів Антон Васильович – 26.04.1949 р.н.
Деркач Богдан Михайлович – 29.04.1949 р.н.

Павлівка:
90-річчя:

Шкандрій Йосип Степанович – 06.01.1929 р.н.
Попадинець Меланія Федорівна – 

10.01.1929 р.н.
80-річчя:

Ребрик Євгенія Іванівна – 26.12.1938 р.н.

Мельникович Богдана Семенівна –
 01.02.1939 р.н.

Дорошенко Розалія Дмитрівна – 02.03.1939 р.н.
Маланюк Оксана Степанівна – 22.03.1939 р.н.

70-річчя:
Малик Михайло Ілліч 28.12.1948 р.н.
Гордеєв Віктор Михайлович 01.01.1949 р.н.
Матіяш Марія Михайлівна 23.01.1949 р.н.
Бойко Йосип Олексійович 20.02.1949 р.н.
Сілевич Микола Михайлович 03.03.1949 р.н.
Піцур Ганна Іванівна 08.04.1949 р.н.

Сілець:
90-річчя:

Бідочка Марта Теодорівна, 21.01.1929 р.н.
80-річчя:

Панчішак Ганна Степанівна, 11.01.1939 р.н.
70-річчя:

Савчук Ганна Михайлівна, 01.01.1949 р.н.
Колодна Ганна  Антонівна, 01.01.1949 р.н. 
Кузьмич Михайло Григорович, 05.02.1949 р.н
Юра Євгенія Володимирівна, 17.02.1949 р.н. 
Савчишин Ганна Федорівна, 02.03.1949 р.н.
Шиндак Марія Данилівна, 03.12.1948 р.н.

Тязів:
90-річчя:

Ковальчук Анастасія Йосипівна, 15.03.1929 р.н.
80-річчя:

Ковальчук Віра Михайлівна, 01.01.1939 р.н.
Івасюк Євдокія Василівна, 09.01.1939 р.н.
Духович Ярослав Остапович, 04.03.1939 р.н.

70-річчя:
Барабанова Марія Миколаївна, 02.01.1949 р.н.
Баран Ярослав Михайлович, 16.01.1949 р.н.
Жовнір Ганна Миколаївна, 03.02.1949 р.н.
Музика Марія Миколаївна, 04.02.1949 р.н.
Галюк Василь Олексійович, 21.02.1949 р.н.
Ковальчук Галина Василівна, 30.03.1949 р.н.
Дорошенко Ганна Миколаївна, 06.04.1949 р.н.

Відійшли у вічність
Ямниця:
Гучко Ігор Дмитрович, 03.04.1952 – 22.12.2018
Масляк Олена Григорівна, 08.01.1940 – 26.12.2018 
Деркач Федір Васильович, 29.03.1930 – 27.12.2018
Вирста Степан Іванович, 10.02.1943 – 29.12.2018
Якимечко Ганна Миколаївна, 25.07.1932 – 30.12.2018
Іваночко Нестор Несторович, 08.02.1942 – 01.01.2019
Стельницька Ольга Василівна, 22.02.1936 – 04.01.2019
Іваницька Євгенія Федорівна, 18.05.1934 – 06.01.2019
Малик Василь Ярославович, 26.08.1957 – 26.01.2019
Паркулаб Григорій Михайлович, 20.07.1950 – 06.02.2019
Галіпчак Євгенія Олексіївна, 29.06.1932 – 12.02.2019
Ключниченко Ігор Володимирович, 18.06.1966 – 21.02.2019 
Духович Василь Дмитрович, 09.05.1938 – 23.02.2019
Салій Євгеній Михайлович, 04.05.1927 – 11.03.2019
Стриганин Ярослав Миколайович, 01.12.1941 – 13.03.2019
Шпільчак Марія Михайлівна, 05.10.1936 – 02.04.2019
Кравчук Іван Миколайович, 11.09.1940 – 09.04.2019
Павлівка:
Шкляр Петрунелія Василівна, 05.04.1931 – 28.12.2018

Попадинець Ганна Павлівна, 15.10.1936 – 15.01.2019
Ситніков Дмитро Валентинович, 16.07.1970 – 07.01.2019
Попадинець Михайло Михайлович, 28.08.1933 – 20.01.2019
Когуч Іван Миколайович, 18.01.1972 – 19.01.2019
Салій Дмитро Пилипович, 25.02.1930 – 20.01.2019
Мандзюк Софія Юріївна, 10.02.1935 – 01.02.2019
Ребрик Мотрона Захарівна, 16.04.1929 – 15.03.2019
Саприга Мокрина Василівна, 21.07.1932 – 23.03.2019
Похило Василь Богданович, 11.04.1971 – 31.03.2019
Тачинський Євген Семенович, 09.03.1937 – 14.04.2019
Сілець:
Підгаєцький Ігор Богданович, 31.01.1964 – 26.12.2018
Михальчук Марія Теодозівна, 02.01.1931 – 07.01.2019
Куцан Зіновій Іванович, 22.08.1939 – 14.01.2019
Бобрис Ганна Михайлівна, 12.05.1938 – 21.01.2019
Салига Андрій Ярославович, 13.12.1984 – 27.01.2019
Тязів:
Дорошенко Зіновій Михайлович, 06.03.1956 – 22.01.2019
Галюк Наталія Василівна, 27.03.1929 – 16.01.2019
Гнатюк Володимир Васильович, 29.01.1972 – 27.03.2019

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПО НАСЕЛЕННЮ ЯМНИЦЬКІЙ ОТГ 
від 22 грудня 2018 року по 19 квітня 2019 року

НАРОДИЛИСЯ:
Ямниця — 10
Павлівка — 9
Сілець — 1
Тязів — 1

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

ЮВІЛЯРИ:
Ямниця – 24
Павлівка – 12
Сілець – 8
Тязів – 11

ПОМЕРЛИ:
Ямниця — 17
Павлівка — 11
Сілець — 5
Тязів — 3 

На рушничок щастя стали 
Павлівка:
Синенко Ігор Ігорович та Стасінчук Христина Іванівна – 

24.02.2019 р.

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

Хорова капела “Дзвін” 
ім. Р. Долчука здобула Гран-прі

17 березня 2019 року народна аматорська хорова капела “Дзвін” ім. Р. Дол-
чука Будинку культури с. Ямниця здобула почесну нагороду “Гран-прі” на Х 
Відкритому фестивалі-конкурсі стрілецької пісні “Красне поле”.
Традиція проведення мистецького дій-

ства у м. Хуст була започаткована ще у 2009 
році, з метою популяризації пісень на націо-
нально-патріотичну тематику та творів, що 
оспівують славетні подвиги українського на-
роду і події, пов’язані з проголошенням Кар-
патської України. З того часу протягом десяти 

років виконавці з усіх куточків нашої держави 
приїжджають у Закарпаття і презентують на 
конкурсі свої таланти. Цьогоріч у ювілейному 
десятому фестивалі взяли участь близько 50-
ти колективів та солістів із десяти областей 
України, з-поміж яких і народна аматорська 
хорова капела “Дзвін” ім. Р. Долчука (керів-

ник – заслужений працівник культури України 
Ярема Павлик, хормейстер – Ірина Павлик) 
Будинку культури с. Ямниця Ямницької ОТГ.

Трьома музичними композиціями “Ой, 
там при долині”, “Гей, Соколи” та “Наш рід-
ний край” представляли Ямницьку громаду 
першого конкурсного дня артисти-аматори, 
виступ яких глядачі зустрічали бурхливими 
оплесками й оваціями. Церемонія нагоро-
дження переможців і урочистий гала-кон-
церт відбулися другого фестивального дня 
у Закарпатському обласному театрі драми 
та комедії. Конкурсантів було нагороджено 
у кількох номінаціях: “Хорові колективи”, ла-
уреати І, ІІ, ІІІ ступенів, “Вокальні ансамблі”, 
“Дуети, тріо, квартети”, “Солісти-вокалісти” і 
відзнака “Гран-прі”. Почесне журі оцінювало 
учасників за багатьма критеріями: художнім 
рівнем репертуару, оригінальністю інтерпрета-
ції, майстерністю виконання тощо. Найбільш 
хвилюючим моментом урочистої церемонії 
стало відзначення переможця у номінації 
“Гран-прі”. Попри велику конкуренцію – а це 
десять хорових колективів – найвищої наго-
роди конкурсу була удостоєна народна ама-
торська хорова капела “Дзвін” ім. Р. Долчука. 

Дирекція будинку культури с. Ямниця, 
керівники капели та всі учасники хорового 
колективу висловлюють щиру подяку сіль-
ському голові Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади Роману Крутому, а також 
відділу культури молоді та спорту Ямницької 
ОТГ за організацію поїздки хорової капели на 
Х Відкритий фестиваль-конкурс стрілецької 
пісні “Красне поле”.

Повірити у мрію
17 лютого 2019 року відбулася презентація першої поетичної збірки тязів-
чанки Іванни Лаврик під назвою “Повірити у мрію”.
Погожого дня на мистецьку зустріч у 

приміщенні Тязівської бібліотеки розділити 
радість творчого успіху поетеси завітало 
чимало гостей, серед яких в.о. старости с. 
Тязів Василь Боднарчук, депутат Ямниць-
кої сільської ради ОТГ Ігор Литвинець, на-
чальник відділу культури молоді та спорту 
Ямницької ОТГ Христина Попадинець, па-
рох села о. Дмитро Кубацький, директор 
БК села Тязів Зіновій Боднарчук, худож-
ній керівник місцевого будинку культури 
Оксана Ковальчук, учителі Тязівської гім-
назії, жителі села і ще чимало любителів 
поетичного слова. 

Вірші тязівської ентузіастки раніше 
друкувались у пресі та друкованих видан-
нях, а наприкінці 2018 нарешті були укладе-
ні в книгу. Виданню першої збірки Іванни 
Лаврик “Повірити у мрію” спільними зусил-
лями посприяли односельчани, зокрема 
заступник директора Тязівської гімназії 
Наталія Королевич, депутат Ямницької сіль-
ської ради ОТГ Ігор Литвинець, колишній 

учитель Тязівської гімназії Галина Литви-
нець і добрі жителі села. В рамках зустрі-
чі присутні мали змогу послухати поетич-
ні рядки зі збірки, які декламували учні 
Тязівської гімназії, модератор заходу На-
талія Королевич, донька поетеси Дарина 
Лаврик, учитель Тязівської гімназії Ірина 
Садула, а також сама Іванна. Завідувач бі-
бліотеки с. Тязів Світлана Желюк ділилася 
цікавими фактами про творчість обдарова-
ної тязівчанки. Іванна Лаврик розповіда-
ла присутнім про складні перипетії своєї 
долі, які згодом виливалися у вірші,  що, 
за її словами, породжені самим життям. 

Наостанок з вітальними словами висту-
пили депутат Ямницької ОТГ Ігор Литвинець, 
начальник відділу культури, молоді та спорту 
Ямницької ОТГ Христина Попадинець, парох 
села о. Дмитро Кубацький, а також родичі та 
друзі авторки. Під час мистецької зустрічі у 
теплій атмосфері для талановитої жінки лу-
нало чимало поздоровлень з добрим стар-
том на стежці поетичного слова та щонай-

кращих побажань добра, натхнення, благо-
получчя, успіхів на творчій ниві і народження 
нових творінь. 

Поетка отримала багато квітів і дарун-
ків, а місцевий художник Василь  Галюк по-
дарував їй свою картину із зображенням ма-
льовничих квітів та авторським підписом. 
Іванна щиро подякувала усім за теплі слова, 
за велику підтримку, і за те, що допомогли 
їй подарувати цьому світові свою творчість, 
допомогли повірити у мрію…

Запрошуємо на святкові Великодні гаївки 
у населених пунктах громади

СІЛЕЦЬ
28.04.2019 р. – неділя,
біля церкви 
Різдва Христового.
Початок о 15:00.

ЯМНИЦЯ
29.04.2019 р. – понеділок,
біля церкви 
Святого Миколая.
Початок о 10:30.

ТЯЗІВ
29.04.2019 р. – понеділок,
біля церкви 
Архистратига Михаїла.
Початок об 11:30.

ПАВЛІВКА
30.04.2019 р. – вівторок,
біля церкви 
Святого Миколая.
Початок об 11:30.


