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

ЯМНИЦЯ ПАВЛІВКА СІЛЕЦЬ ТЯЗІВ РИБНЕ

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

Шановна Ямницька 
громадо!

Разом з депутатами Ямницької сіль-
ської ради об’єднаної територіальної гро-
мади сердечно вітаю Вас з Новим 2020 
роком та Різдвом Христовим!

Ось і минув ще один рік нашої спіль-
ної праці задля добробуту громади. Дякую 
депутатському корпусу за взаєморозумін-
ня та співпрацю, виконуючим обов’язки 
старост сіл Павлівка, Сілець та Тязів – за 
підтримку і сприяння, усім мешканцям гро-

мади – за надійне і дружне плече в усіх нелегких справах. Вітаю жи-
телів села Рибне, яке нещодавно приєдналося до Ямницької ОТГ, 
та виконуючого обов’язки старости села. Сподіваюся на вашу під-
тримку, бо попереду нас чекають нові завдання та непрості рішення.

Дорога громадо, на початку нашого шляху в Новому році ба-
жаю Вам, нехай Різдво Христове дарує божественну силу, натхнен-
ня, невичерпну енергію. Нехай яскраві враження приносять Вам 
радість, життя буде цікавим. Миру Вашій родині і щастя кожному. 
Хай Ваш дім наповниться любов’ю, близькі і рідні будуть завжди 
поряд, а кожен новий день буде багатий на Боже благословення.

Христос народився! Славімо Христа!
Голова Ямницької об’єднаної територіальної громади 

Роман КРУТИЙ


Дорогі в Христі!
Рік у рік ми з радістю зустрічаємо празник Різдва Христово-

го на спомин тієї благословенної ночі, коли Пречиста Діва Ма-
рія у Вифлеємському вертепі привела на світ Боже Дитятко. Так, 
це невинне, пелюшками сповите Дитя, що спочиває у вифлеєм-
ських яслах, – це Предвічний Бог, Син Божий, що прийшов у світ 
для спасіння людського роду. У цю Святу ніч народження Сина 
Божого і ми, заохочені благою новиною, з радісним серцем спі-
шімо до Вифлеєма, щоби разом з пастушками поклонитися на-
родженому Ісусові.

Нехай же мир, радість і любов, що їх небесні Ангели принесли 
тієї Святої ночі до Вифлеєма, перебувають з Вами у всі дні цього 
Христового народження. Нехай благословення Господа, Всемо-
гутнього Бога, предвічного Отця і Царя миру буде завжди з Вами!

Христос Рождається! Славіте Його!
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


Шановна громадо!
Від імені колективу КП “Ямниця” прийміть найщиріші вітання 

з Новим 2020-м роком та Різдвом Христовим. Для кожного з нас 
Новий рік – це нові плани, можливості, сподівання та мрії, але на-
самперед – це щоденна плідна праця задля успіху, благополуччя, 
процвітання і покращення життя у нашій об’єднаній громаді. Тож 
хай у Новім році здійсниться усе задумане, оселі наповняться 
родинним затишком, над Україною буде мирне небо, а Різдвяна 
Зоря дарує кожному радість, тепло і любов.

 Зі святами Вас, шановні! Христос народився!
Керівник КП “Ямниця” Руслан САВУЛЯК


З Новим роком та Різдвом Христовим, 
співвітчизники!

Дорогі брати і сестри, побратими, минув ще один рік бороть-
би за нашу свободу та незалежність, за право жити у вільній від 
ворога Україні. Відважні герої продовжують сьогодні стояти  в 
окопах на захисті нашого з Вами затишку, спокою та мирного 
неба. Саме віра та підтримка, які сьогодні вкрай потрібні нашим 
хлопцям, з Божою поміччю допоможуть зберегти незламний дух 
та побороти усі негаразди.

У ці святкові дні бажаємо кожному українцеві миру, мудрос-
ті, великої радості, щастя, усіляких гараздів, наснаги, духовного 
оновлення, оптимізму і життєвої витримки. З нами Бог і за на-
ми – перемога!

З Різдвом Христовим Вас, шановні!
Слава Україні! Героям Слава!
Голова ГО “Ямницька спілка учасників АТО” Володимир РЕГА



Дорогі друзі!
Від щирого серця бажаємо Вам та Вашим близьким щасливого 

Різдва та вдалого Нового року, веселої коляди, смачної куті, миру, 
щедрого достатку, великого щастя і добра. Хай надія і віра у себе 
та свої сили надихає Вас на здійснення найзаповітніших мрій.

Бажаємо Вам радісних свят!
Громадська організація “Молодіжний альянс Ямниці”

ЯК У ЯМНИЦЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ 
ГРОМАДІ МИКОЛАЯ СВЯТКУВАЛИ

Протягом 18-19 грудня 2019 року по всій 
Ямницькій об’єднаній громаді пройшли за-
ходи, присвячені Дню Святого Миколая.

Чи не найбільше на цю радісну подію че-
кає дітвора, котра протягом року була слухня-
ною, щоби отримати вночі під подушку солодкі 
дари від Миколая. У храмах, ліцеях, гімназіях, 
садочку та будинках культури Ямницької ОТГ 
з нагоди радісного свята були організовані 
цікаві тематичні заходи, під час котрих вихо-
ванці й учні закладів освіти, учасники релігій-
них і мистецьких гуртків отримали пакунки зі 
смаколиками. Щедрі презенти напередодні 
свята дітям подарували за сприяння голови 
Ямницької об’єднаної територіальної грома-
ди Романа Крутого і депутатського корпусу, а 
також підприємств ТОВ “Мрія Фармінг Кар-
пати” та ДП “Ямниця”.

У переддень свята в дитячому садоч-
ку “Зіронька” Ямницької ОТГ Миколай з по-
дарунками завітав на святковий ранок. Для 
найменшеньких була представлена цікава 
вистава, яку підготували педагогічні праців-
ники ЗДО та учні Ямницького ліцею. Щасливі 
дошкільнята залюбки розповідали вірші для 
Миколая, співали пісень, відгадували загад-
ки й отримали від нього гостинці.

У Ямницькому і Павлівському ліцеях, Сі-
лецькій і Тязівській гімназіях також побував 
святий Миколай, до приходу котрого вони 
старанно підготувалися. Зодягнувши святко-
ві костюми, школярі у кожному навчальному 
закладі привітали Миколая захоплюючими 
виступами, наповненими піснями, танцями, 
сценками та поезією, за що  були обдаровані 
солодкими смаколиками.

 Закінчення на 4 стор.
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ЗВІТ ГОЛОВИ ЯМНИЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

РОМАНА КРУТОГО ЗА 2019 РІК
Шановні жителі 

Ямниці, Павлівки, Сільця і Тязева!
Позаду ще один рік нашої з Вами спільної роботи в 

умовах реформи місцевого самоврядування та впрова-
дження принципів децентралізації. Другий рік поспіль 
Ямницька об’єднана територіальна громада, утворена 
шляхом добровільного об’єднання, продовжує своє успіш-
не функціонування. Роботу ОТГ можна відзначити як кон-
структивну й послідовну, оскільки всупереч непростій 
соціально-економічній ситуації, викликаній фінансово-
економічними змінами й антитерористичною операцією 
на сході України, ми намагаємося зберігати стабільність 
та приймати виважені рішення.

Спільними зусиллями вдалось реалізувати чимало із 
поставлених завдань і досягнути позитивних результатів 
саме завдяки конструктивній роботі керівництва громади, 
депутатського корпусу, керівників установ, підприємств 
та організацій, підприємців, а також активних мешканців.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ
Ямницька ОТГ утворена в 2017 році. До її складу вхо-

дять 4 населені пункти: Ямниця, Павлівка, Сілець і Тязів. 
Загальна площа 76,05 кв. км. Загальна кількість населен-
ня станом на 19 грудня 2019 року становить 7602 особи.

Вся діяльність Ямницької сільської ради ОТГ буду-
валась та будується планово. Депутатський корпус Ям-
ницької сільської ради об’єднаної територіальної грома-
ди налічує 26 депутатів (Ямниця – 11, Павлівка – 7, Сі-
лець – 4, Тязів – 4). У результаті виборів 22 грудня 2019 
року в порядку добровільного приєднання до складу 
ОТГ увійде ще один населений пункт – село Рибне, а 
депутатський корпус громади відповідно збільшиться 
на одного депутата. 

Головною формою роботи була і залишається сесій-
на діяльність. На одинадцятій сесії ради від 26 лютого 
2019 р. було затверджено Стратегію розвитку Ямницької 
ОТГ на 2019-2023 роки. Крім того, ухвалено рішення про 
Програму Бюджету участі Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади на 2019-2020 роки, яка дає можливість 
жителям громади за кошти місцевого бюджету реалізу-
вати свій власний проект. Також було затверджено пре-
мію “Обдаровані діти громади”, відповідно до якої кращі 
учні громади, починаючи з дошкільного віку, отримують 
нагороди за свої досягнення. Одним з історичних для 
громади стало рішення дванадцятої сесії від 20 червня 
2019 р. про затвердження офіційної символіки Ямниць-
кої ОТГ – герба, прапора та логотипу громади.  

Всього за звітний період відбулося 5 пленарних за-
сідань сьомого демократичного скликання, проведено 
8 засідань виконавчого комітету, видано 206 розпоря-
джень голови, зареєстровано 1166 звернень громадян 
та 74 депутатські запити. 

Усі питання були попередньо детально опрацьо-
вані на засіданнях постійних комісій сільської ради, 
згідно з вимогами законодавства, і за необхідності 
виносились на розгляд сесій та виконкомів, що до-
зволило у конструктивному руслі працювати безпо-
середньо на пленарних засіданнях та приймати від-
повідні рішення.

Завдяки цілеспрямованій роботі депутатів, вико-
навчого комітету та працівників апарату сільської ра-
ди вдалося забезпечити належне функціонування ко-
мунального підприємства “Ямниця”, освітніх закладів, 
закладів культури та медицини, покращити їх матеріаль-
но-технічний стан, покращити інфраструктуру сільських 
населених пунктів, врегулювати механізм отримання 
жителями громади адміністративних послуг та досягти 
позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності 
громади загалом.

БЮДЖЕТ
Витратна частина бюджету Ямницької ОТГ концен-

трується переважно на видатках споживання, які станов-
лять близько 65%, а видатки розвитку складають 35%. 
В основному, більшу частину коштів бюджет виділяє на 
сферу освіти, капітальні видатки, на фінансування житло-
во-комунального господарства і економічної діяльності, 
на розвиток інфраструктури громади, утримання автомо-
більних доріг та дорожньої інфраструктури.

Для Ямницької ОТГ у 2019 р. бюджет склав 93 654 
000 гривень (планований на 01 січня 2019 року).

За структурою бюджет громади складається з двох 
фондів (загального і спеціального) та міжбюджетних 
трансфертів (субвенція держбюджету та реверсна дота-
ція). За 12 місяців діяльності громади у поточному році 
бюджет виконано на 136 %, що становить 127 496 000 
грн. (станом на 19.12.2019 р.)

Загальний фонд без урахування трансфертів ста-
новить 89 703 000 грн. (з урахуванням трансфертів – 
117 931 000 грн.)

До спеціального фонду без врахування трансфер-
тів надійшло 4 378 000 грн. (з урахуванням трансфертів 
– 9 566 000 грн.)

Місцевий бюджет отримав підтримку від держави у 
вигляді медичної, освітньої, інфраструктурної субвенцій 
та на соціально-економічний розвиток територій. До за-

гального і спеціального фондів з держбюджету у вигляді 
субвенцій надійшло:

• субвенція на формування інфраструктури – 2 367 
000 грн.

• медична субвенція – 5 218 000 грн.
• освітня субвенція – 14 872 000 грн.
• субвенція на соціально-економічний розвиток окре-

мих територій –  1 686 000 грн.
Основні доходи по кодах, згідно із бюджетною кла-

сифікацією:
• ПДФО –  89 568 000 грн.
• Акциз – 3 933 000 грн.
• Єдиний податок – 3 022 000 грн.
• Податок на майно – 12 600 000 грн.
Крім того, Ямницька ОТГ – єдина серед громад об-

ласті, що сплачує реверсну дотацію і повертає кошти 
у держбюджет. У 2019 році сума реверсу, яку громада 
повернула у бюджет держави, склала 12 674 000 грн.

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ 
ЯМНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2019 рік
Загальна кількість капітальних видатків по ОТГ ста-

новить 57 009 000 грн. (здійснено касових видатків – 48 
406 000 грн.).

В розрізі по населених пунктах:
Ямниця – 24 739 000 грн.
Павлівка – 9 584 000 грн.
Сілець –  6 132 000 грн.
Тязів – 7 951 000 грн.

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ
У Ямницькій ОТГ затверджено 18 програм різнома-

нітного спрямування для покращення життєдіяльності 
та розвитку громади, кожна з яких передбачає фінан-
сування та витрати на реалізацію відповідних заходів 
і форм діяльності:

• Програма благоустрою населених пунктів об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2020 роки

• Програма здійснення заходів з фізичної культури 
і спорту на 2018-2020 роки

• Програма національно-патріотичного та культур-
но-просвітницького характеру, професійних свят, вшану-
вання кращих людей об’єднаної територіальної громади 
на 2018-2020 роки

• Програма охорони природного навколишнього се-
редовища Ямницької сільської ради об’єднаної терито-
ріальної громади на 2018-2020 роки

• Програма підтримки діяльності громадської органі-
зації “Ямницька спілка учасників АТО” на 2018-2020 роки

• Програми розвитку земельних відносин та охорони 
земель на території Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2020 роки

• Програма розвитку місцевого самоврядування в 
Ямницькій об’єднаній територіальній громаді на 2018-
2020 роки

• Програма розвитку системи надання адміністра-
тивних послуг в Ямницькій об’єднаній територіальній 
громаді

• Програма розвитку співробітництва з міжнародни-
ми організаціями та регіонами на 2018-2020 роки

• Програма соціального захисту населення в Ямниць-
кій об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки

• Програма соціально-економічного та культурного 
розвитку Ямницької сільської ради об’єднаної територі-
альної громади на 2018 рік

• Програма фінансової підтримки громадської органі-
зації “Футбольний клуб “ВИХОР” Ямниця” на 2018-2020 роки

• Цільова програма “Духовне життя” на 2018-2020 
роки

• Цільова соціальна програма з оздоровлення та 
відпочинку дітей в Ямницькій об’єднаній територіальній 
громаді на 2018-2020 роки

• Програма профілактики злочинності
• Програма Бюджет участі Ямницької об’єднаної те-

риторіальної громади на 2019-2020 роки
• Програма забезпечення пожежної безпеки на 2019-

2020 роки
• Програма розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги та підтримки комунального некомерційного 
підприємства “Центр первинної медико-санітарної до-
помоги” Ямницької сільської ради ОТГ на 2018-2020 роки

Затверджені в ОТГ програми дають можливість за-
лучати різноманітні джерела фінансування тих чи інших 
заходів. Узагальнюючим прогностичним документом є 
Програма соціально-економічного та культурного розви-
тку ОТГ, яка акумулювала всі нагальні потреби та про-
блеми громади і є умовою залучення державної інфра-
структурної субвенції. Крім того, цьогоріч у громаді бу-
ла затверджена Програма Бюджету участі Ямницької 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки. 
В рамках Програми ініціативні групи жителів ОТГ мали 
змогу подати проектну заявку для реалізації власної ідеї 
за кошти місцевого бюджету. У результаті голосування 
було визначено вісім проектів-переможців, кожен з яких 
отримав на свою реалізацію по 25 000 грн. На даний мо-
мент майже усі проекти успішно втілено в життя, реалі-
зація решти перебуває на фінальному етапі.

Водночас із забезпеченням Програм, у громаді було 
затверджено Стратегію розвитку Ямницької ОТГ на 2019-
2023 роки – важливого для ОТГ стратегічного документу, 
розробленого із залученням зовнішніх фахівців, який ре-
презентує бачення майбутнього розвитку громади і міс-
тить стратегічні цілі, спрямовані на розвиток економіки 
в громаді, створення комфортних умов проживання для 
мешканців, створення умов для отримання якісних освіт-
ніх, медичних, адміністративних, соціальних, культурних 
та інших послуг. Наявність Стратегії розвитку дозволить 
раціонально планувати напрями та пріоритети розвитку, 
претендувати на Європейські фонди та гранди, створити 
бачення майбутнього громади.

ІНФРАСТРУКТУРА. ТРАНСПОРТ. ЖКГ
Від моменту створення Ямницької ОТГ одним з го-

ловних завдань, спрямованих на розвиток її населених 
пунктів, залишається покращення дорожньої інфраструк-
тури та благоустрою, проведення капітальних і поточних 
ремонтів доріг.

Так, у Ямниці цьогоріч було здійснено капітальний 
ремонт дорожнього покриття вулиць Нижникевича, Шу-
хевича, Смицнюка, мікрорайону “Кампучія”, також за-
асфальтовано під’їзну дорогу до кладовища. Крім того, 
проведено поточний ремонт доріг по вулицях Гагаріна, 
Старицького, Смицнюка, Рильського, Савчака, Бандери, 
Івасюка, Шевченка, Нижникевича, Лесі Українки, Тичини, 
Стефаника, Зеленої, Коцюбинського, Галицької та мікро-
районів “Кампучія”, “Обрінки”, “Луги”.

У 2019 р. реалізовано капітальний ремонт автошляху, 
що сполучає села Ямниця та Павлівка, а також проїзної 
частини вулиці Шевченка у с. Павлівка (до церкви св. 
Миколая). Асфальтування центральної дороги у Павлівці 
триватиме і надалі, аж до свого цілковитого завершення. 
Крім того, здійснено поточний ремонт доріг Павлівсько-
го старостинського округу.

У Тязівському старостинському окрузі новий асфальт 
було прокладено по вулицях Лесі Українки, Коцюбинсько-
го, Воїнів УПА, Шевченка та Галицька (під’їзна дорога до 
кладовища). Крім того, у Тязеві був здійснений поточний 
ремонт вулиць Лесі Українки, Коцюбинського, Петлюри, 
Стефаника, Шевченка.

У селі Сілець дорожня інфраструктура значно по-
кращилася за рахунок капітального ремонту вулиць  Ле-
вицького, Шевченка, Лесі Українки, Марка Вовчка, Данила 
Галицького, Незалежності, Миру, Українських Повстанців. 
Також було здійснено поточний ремонт доріг по вулицях 
Марка Вовчка, Франка, Українських Повстанців, Данила 
Галицького, Лесі Українки та Левицького.

Загалом у сфері дорожньої інфраструктури Ям-
ницької ОТГ за 2019 рік було здійснено капітальний 
та поточний ремонти доріг місцевого значення на су-
му 18 733 000 грн.

При в’їзді у кожне село громади встановлено інфор-
маційні знаки з назвами населених пунктів. На вулицях 
сіл у місцях так званих сліпих поворотів, з метою без-
печного виїзду, встановлено дорожні дзеркала. У Ямниці 
по вул. Галицька біля мікрорайону “Кампучія” задля без-
пеки пішоходів на проблемній ділянці автошляху вста-
новлено світлофор.

Велика увага в цьому році була зосереджена та-
кож на проведенні капітального й поточного ремонту 
вуличного освітлення населених пунктів ОТГ. Зокрема, 
по вулицях Ямниці було здійснено заміну ліхтарів та 
капремонт вуличного освітлення (вул. Коцюбинського, 
Хмельницького, Бандери, пров. Шухевича, Незалежнос-
ті, Смицнюка, Старицького, Шевченка, Нижникевича, 
Тичини, Лесі Українки).

У с. Павлівка проведено капітальний та поточний ре-
монт вуличного освітлення по вулицях Шевченка, Стефанчу-
ка, Франка, Марка Черемшини, Литвина, Святого Миколая.

В Тязеві встановили нові опори та ліхтарі по вулицях 
Січових Стрільців, Галицька, Франка, Воїнів УПА. Крім то-
го, реалізовано поточний ремонт освітлення вулиць Лесі 
Українки, Коцюбинського та Стефаника.

У Сілецькому старостинському окрузі проведено 
капітальний та поточний ремонт освітлення вулиць Ко-
люшка, Зузука, Миру, Січових Стрільців, Височана, Ле-
вицького, Стефаника, Панаса Мирного, Незалежності, 
Українських Повстанців та Коновальця.

Загалом на ремонт освітлення вулиць населених 
пунктів ОТГ торік було затрачено 1 582 000 грн.

Для покращення благоустрою населених пунктів 
ОТГ у 2019 році було докладено чимало зусиль: ремон-
ти мостів, встановлення зупинок громадського тран-
спорту (2 скляні зупинки у с. Павлівка), створення та 
відновлення елементів безпеки руху, встановлення ін-
формаційних знаків при в’їзді в села, здійснено роботи 
з водовідведення й каналізування, брукування терито-
рій, поточний ремонт пішохідних доріжок, облаштуван-
ня й облагородження дитячих майданчиків та вуличних 
тренажерів тощо.

Крім того, у громаді працює комунальне підпри-
ємство “Ямниця”, яке дбає про підтримку у належ-
ному стані благоустрою кожного населеного пункту 
– проводиться косіння трави, обрізання дерев, чист-
ка тротуарів,  чистка вулиць від снігу у зимову пору. 
Слід зазначити, що у серпні цього року Ямницька 
об’єднана територіальна громада отримала у пода-
рунок від ПрАТ “Івано-Франківськцемент” сміттєзби-
ральний автомобіль, завдяки якому щотижнево у на-
селених пунктах громади безкоштовно здійснюється 
вивезення сміття.

Збереження екології та запобігання катастрофам 
підкріплюється програмою та коштами з екологіч-
ного фонду. Основні заходи – це укріплення бере-
гів р. Павелче габіонами у селах Ямниця та Павлів-
ка, що дозволить у майбутньому уникнути важких 
наслідків повеней. У Ямниці здійснено капремонт 
берегових споруд вздовж русла річки по вул. Че-
ремшини-Коцюбинського, Гагаріна, Нижникевича, 
Савчака. У селі Павлівка відбулася реконструкція 
берегоукріплення правого берега річки Павелче, бу-
дівництво нових споруд берегоукріплення та вста-
новлення нового моста по вул. Ярослава Мудрого, 
а також  здійснено зміну русла потічка в урочищі 
“Камінне” після повені.

Продовжуються роботи з каналізування домогоспо-
дарств та водовідведення (облаштування канав лотками).

Зокрема, у Ямниці:
• облаштовано канави лотками по вулицях 

Хмельницького, Вільна, Зелена, Смицнюка, Нижни-
кевича, Привокзальна, Тичини, Яремчука, Шевчен-
ка, Поповича;

• проведено роботи з відведення стічних вод по вул. 
Коцюбинського та вул. Бандери;

• здійснена очистка стічних канав по вул. Смицнюка;
• облаштовано дренажну систему по вул. Гагаріна;
• реалізовано капітальний ремонт каналізаційної 

мережі по вул. Нова, Шевченка, Зелена.  
У с. Павлівка:
• реалізовано роботи з водовідведення шляхом чист-

ки канав по вул. Кармалюка та вул. Шевченка;
У Тязеві в поточному році:
• з метою сполучення вулиць Руданського і Стефа-

ника було встановлено місток;
• облаштовано лотками канави обабіч вул. Галицька;
• здійснено чистку канав по вул. Лесі Українки та 

Івана Богуна.
В селі Сілець реалізовано нове будівництво кана-

лізаційної мережі по вул. Зузука. 
У населених пунктах цьогоріч було реалізовано ро-

боти зі встановлення та облагородження дитячих і спор-
тивних (тренажерних) майданчиків.

Також завершується довгоочікуване облаштуван-
ня переходу через залізничну колію по вул. Лесі Укра-
їнки в с. Ямниця.

Загалом на заходи з покращення благоустрою та 
інфраструктури Ямницької ОТГ у 2019 р. було затраче-
но 21 241 000 грн.

Продовжується процес інвентаризації земель 
та  оновлення  генпланів  населених  пунктів  Ям -
ницької  ОТГ. У  2019 році  було  частково  оформ-
лено  документацію  на  земельні  ділянки  під  бу-
дівлями  органів  державної  влади  та  місцевого 
самоврядування, закладів культурно-просвітниць-
кого  обслуговування ,  охорони  здоров ’я  та  соці-
альної  допомоги.

ОСВІТА
У Ямницькій ОТГ функціонують 4 заклади середньої 

освіти (Ямницький та Павлівський ліцеї, Сілецька і Тязів-
ська гімназії), у яких навчаються всього 729 школярів, 
та заклад дошкільної освіти “Зіронька”.
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Поточний рік для ОТГ у сфері освіти був плідним в 
напрямку покращення благоустрою та суттєвого напо-
внення матеріально-технічної бази усіх шкіл громади.

Зокрема, у Ямницькому ліцеї здійснено наступне:
• капітальний ремонт роздягалок;
• благоустрій внутрішнього двору;
• облаштування зовнішніх сходів та дашків;
• поточний ремонт покриття підлоги у кабінетах;
• поточний ремонт водовідведення (сантехніка у 

санвузлах);
• ремонт внутрішнього освітлення;
У Павлівському ліцеї проведено капітальний 

ремонт приміщень коридору, фойє, сходової і кабі-
нетів початкової школи. Крім того, у навчальному 
закладі здійснено поточний ремонт підлоги в акто-
вій залі та ремонт системи водопостачання (при-
дбано сантехніку).

Чимало робіт було виконано для благоустрою Тя-
зівської гімназії:

• утеплення фасаду корпусу №2;
• ремонт внутрішніх санвузлів, встановлення бру-

ківки, лотків;
• встановлення зовнішніх сходів та дашка над ними;
• ремонт приміщення 1 класу корпусу №1;
• озеленення подвір’я гімназії.
Також на території гімназії у Тязеві облаштовано 

новий спортивний майданчик зі штучним покриттям.
Для покращення благоустрою та комфортних умов 

навчання учнів Сілецької гімназії реалізовано наступ-
ні заходи:

• утеплення фасаду гімназії;
• капітальний ремонт приміщень 1-го поверху (ка-

бінет початкових класів, фойє, коридор, учительська);
• заміна вхідних дверей;
• капремонт огорожі біля гімназії;
• встановлення воріт та хвіртки.
Окрім того, для потреб гімназії було закуплено 

кінопроектор та екран, придбано пилосос і посуд для 
їдальні, а також канцтовари й меблі (шафи, парти).

Матеріально-технічна база ліцеїв та гімназій Ям-
ницької ОТГ торік поповнилася офісною технікою (но-
утбуки, комп’ютери, принтери 3-в-1, телевізори, кон-
диціонери тощо) на суму 529 400 грн. 

З місцевого бюджету на безоплатне харчування 
дітей у навчальних закладах щорічно виділяються 
кошти, сума котрих у 2019 році склала 1 080 000 грн.

Субвенція з державного бюджету для закладів 
освіти Ямницької ОТГ у 2019 р. становить 14 900 000 
грн.

Крім того, у гімназіях та ліцеях успішно реалізову-
ється Програма “Нова українська школа”, відповідно 
до якої на потреби навчальних закладів ОТГ у 2019 
р. було витрачено близько 567 600 грн.

Для школярів постійно проводяться різноманітні 
заходи, спортивні змагання, літні шкільні й духовні 
табори. Цьогоріч у ліцеях та гімназіях були також про-
ведені благодійні ярмарки на підтримку потребуючих.

Витрати на освіту в Ямницькій ОТГ у 2019 р. скла-
ли 31 868 000 грн.

МЕДИЦИНА
В рамках децентралізації та медичної реформи 

у Ямницькій ОТГ утворене Комунальне некомерційне 
підприємство “Центр надання первинної медико-са-
нітарної допомоги”, до складу якого входять Ямниць-
ка амбулаторія, Павлівська амбулаторія, Тязівський 
ФАП та Сілецький ФАП.

Станом на грудень 2019 р. 79,4% населення ОТГ 
(6272 особи) підписали декларації з сімейним ліка-
рем. Також у громаді спостерігається задовільний 
рівень вакцинації серед школярів. Для мешканців 
кожного населеного пункту ОТГ у цьому році були 
проведені Дні здоров’я. Жителі мали можливість без-
коштовно зробити флюорографію, здати деякі види 
аналізів, виміряти артеріальний тиск та пройти елек-
трокардіограму. 

У громаді ведеться постійна робота з покращен-
ня медичних послуг для населення. Зокрема, у Ямни-
ці здійснено капітальний ремонт приміщення Центру 
ПМСД, відновлено каналізаційну мережу, закуплено 
меблі, офісну техніку, встановлено сигналізацію. У 2019 
р. продовжився капітальний ремонт приміщення Пав-
лівської лікарської амбулаторії ЗПСМ, розпочатий ще 
у попередньому році.

Для потреб Сілецького ФАПу, де раніше не було 
можливості проводити ЕКГ-дослідження, придбано но-
вий дванадцятиканальний  електрокардіограф, котрий 
дозволяє здійснювати обстеження як на амбулаторному 
прийомі, так і безпосередньо під час викликів.

У Тязеві цьогоріч було повністю відремонтовано 
приміщення місцевого ФАПу, замінено систему опалення 
та вікна, встановлено сигналізацію, забезпечене водо-
постачання та відновлено каналізаційну систему. Крім 
того, оновлений ФАП було оснащено новим медичним 
обладнанням, офісними та медичними меблями (шафи 
для медикаментів, маніпуляційні столи, столи для ме-
дичних інструментів, гінекологічне крісло-трансформер, 
оглядові кушетки, ваги для зважування дітей тощо).

Додатково для потреб всіх медичних підрозділів 
Центру ПМСД у поточному році було закуплене дрібне 
медичне обладнання, ізотермічний контейнер, деструктор 
голок, офісне устаткування, електрокардіограф, елек-
тронні дорослі та дитячі ваги, меблі, кондиціонери й 
електричний аквадистилятор.

У приміщенні Ямницької лікарської амбулаторії пра-
цює лабораторія, для потреб котрої цьогоріч було при-
дбано новий автоматичний гемологічний аналізатор, що 
дозволяє якісно вимірювати широкий спектр показників.

Працівники медичних установ Ямницької ОТГ про-
йшли навчальний вишкіл з надання першої невідклад-

ної медичної допомоги за сучасними міжнародними 
стандартами.

Загалом видатки на фінансування закладів охорони 
здоров’я Ямницької ОТГ у 2019 р. становлять 5 936 000 грн.

КУЛЬТУРА. ДУХОВНІСТЬ
Від моменту створення громади її культурний 

розвиток демонструє високий рівень налагодже-
ності роботи під орудою відділу культури, молоді 
та спорту ОТГ.

Культурне життя в ОТГ відзначається високою 
активністю. У громаді постійно відбуваються різнома-
нітні культурно-мистецькі тематичні події, концерти, ви-
ставки. Місцеві артисти-аматори беруть активну участь 
у заходах на рівні громади: Розколяда, Гаївки, дійство 
Івана Купала, Дні села, День Незалежності, Дитячий 
молодіжний фестиваль-конкурс української народної та 
естрадної сучасної пісні “Дзвінкі голоси”, свято танцю 
“В ритмі серця”, День матері, відзначення Міжнародно-
го дня музики; вечір пам’яті Івасюка в Тязеві; заходи до 
Дня захисника України та ін. Проведено вдруге спільну 
велопрощу до Крилоса “За мир і спокій в Україні”, уро-
чисті заходи з нагоди різноманітних свят. Знаковою 
історичною для ОТГ подією у цьому році став приїзд 
Міністра культури України Євгена Нищука на святку-
вання Купальського дійства.

Представники будинків культури громади неодно-
разово ставали учасниками дійств всеукраїнського і 
міжнародного масштабу (Фестиваль вертепів у Харкові; 
відкриття бібліотеки та Свято врожаю у польській ґміні 
Свьонтки). У березні 2019 р. народна аматорська хоро-
ва капела “Дзвін” ім. Романа Долчука Будинку культу-
ри с. Ямниця здобула почесну нагороду “Гран-прі” на Х 
Відкритому фестивалі-конкурсі стрілецької пісні “Крас-
не поле” у м. Хуст.

Активно підтримується діяльність Ямницької дитячої 
музичної школи. У 2019 р. було проведено капітальний 
ремонт приміщення закладу та придбано електропіані-
но. Помітно зростає кількість охочих навчатися музич-
ному мистецтву, і цьогоріч кількість учнів ДМШ налічує 
96 вихованців.

З бюджету громади також виділяються кошти на 
функціонування бібліотек,  наповнення фондів бібліо-
тек громади книгами.

Загалом на розвиток культури в ОТГ у минулому 
році було витрачено близько 3 489 000 грн.

  В рамках програми “Духовне життя” на підтримку 
храмів Ямницької ОТГ у 2019 р. було виділено 360 000 грн.

СПОРТ
З метою пропагування здорового способу життя 

і занять спортом серед молоді у громаді проводяться 
різноманітні спортивні заходи, у яких беруть активну 
участь жителі кожного населеного пункту, це: футбольні 
турніри, Спартакіада для молоді ОТГ (міні-футбол, волей-
бол, настільний теніс і шашки, кульова стрільба), турнір 
з міні-футболу серед школярів 5-6-х та 7-9-х класів на-
вчальних закладів громади, Малі олімпійські ігри для 
школярів та ін. У Ямниці вдруге проведено футболь-
ний турнір пам’яті футболіста  Ярослава Гринькевича.

Крім того, молодь громади відвідує секцію бороть-
би у спортивному клубі САМБО/ДЗЮДО імені  героя АТО 
Р. Юрчишина, яка успішно функціонує у Ямницькому лі-
цеї. Спортсмени клубу є постійними учасниками зма-
гань обласного та всеукраїнського рівнів, на яких нео-
дноразово займають призові місця.

У травні 2019 року Ямницька ОТГ проводила пер-
ший Відкритий турнір з боротьби САМБО пам’яті героя 
АТО Руслана Юрчишина серед юнаків і дівчат. А в жовтні 
того року на базі Ямницького ліцею відбувся Чемпіонат 
Івано-Франківської області з боротьби САМБО серед ка-
детів 2003-2005 р. н., який є відбірковим на чемпіонат 
України, а також обласний турнір САМБО серед юнаків 
2007-2010 р. н. Ямницькій громаді вперше випала честь 
бути організатором спортивного заходу такого рівня. 

Протягом 05-07 липня 2019 р. у Ямницькій ОТГ від-
бувся Міжнародний молодіжний турнір, присвячений 90-й 
річниці від заснування футбольного клубу “Вихор”, учас-
никами якого стали футболісти з двох ґмін Республіки 
Польща (ґміна Свьонтки та ґміна Стшельце Опольське).

У рамках Програми здійснення заходів з фізичної 
культури і спорту ОТГ на 2018-2020 рр. у Тязеві було 
придбано тенісний стіл, а також виділено кошти на об-
лаштування на території гімназії спортивного майдан-
чика зі штучним покриттям. У Сільці в рамках програми 
Бюджету участі Ямницької ОТГ було відреставровано 
волейбольне поле на території гімназії, де під час свят-
кування Дня села відбулися спортивні змагання – во-
лейбольний турнір.

У селі Павлівка проведено благоустрій території біля 
стадіону: встановлено підпірну стінку біля майданчика 
зі штучним покриттям, упорядковано територію нового 
стадіону, а також реалізовано будівництво роздягалки.

120 000 грн. виділено на фінансування футбольних 
команд сіл ОТГ. Відповідно до Програми фінансової 
підтримки громадської організації ФК “ВИХОР” Ямни-
ця” на 2018-2020 роки виділено 387 000 грн. На утри-
мання і ремонт (реконструкцію) стадіонів, майданчи-
ків, трибун та технічних приміщень виділено 1 946 000 
грн. Крім того, у березні за рахунок коштів сільського 
бюджету придбано новий міні-трактор газонокосарку 
для догляду за газоном на футбольних полях населе-
них пунктів Ямницької ОТГ.

Загалом на розвиток спорту в ОТГ у 2019 році ви-
трачено 2 971 000 грн.

ГРОМАДСЬКІСТЬ
Багато уваги в ОТГ приділено роботі з громадськіс-

тю. За рік було проведено збори села у Тязеві та Сільці, 
зустрічі з підприємцями та бізнесменами, громадські 

слухання на важливі питання розвитку громади. Три-
ває підтримка та активна співпраця влади з ГО Моло-
діжний альянс Ямниці, ГО Ямницька спілка учасників 
АТО, ГО Спортивний клуб дзюдо і самбо імені героя АТО 
Руслана Юрчишина. Тренінги для учнів, роз’яснювальна 
робота (практичні заняття з тактичної медицини і само-
захисту), пейнтбол.

УПРАВЛІННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
Всі послуги в громаді на сьогодні надаються пра-

цівниками виконавчого апарату сільської ради. В ОТГ 
здійснюється виплата матеріальної допомоги мешкан-
цям сіл (на лікування; у зв’язку з важким матеріальним 
становищем; при народженні дитини). У минулому році 
була надана така допомога на суму 1 136 000 грн. Після 
стихійного лиха, що спіткало мешканців у травні, домо-
господарства, які постраждали від повені найбільше, 
отримали матеріальну допомогу з місцевого бюджету.

Крім того, у громаді відзначаються ювіляри, прово-
дились заходи для соціального забезпечення населен-
ня; здійснюється підтримка та консультації населення 
з питань оформлення субсидій.

Незабаром у Ямниці очікується відкриття Центру на-
дання адміністративних послуг Ямницької ОТГ в рамках 
реалізації виграного для громади проекту на створення 
та модернізацію ЦНАП від Програми “U-LEAD з Європою”. 
У старостинських округах ОТГ працюватимуть віддалені 
робочі місця ЦНАПу, для успішного функціонування ко-
трих було проведено ремонт приміщень, оснащено ро-
бочі місця комп’ютерною технікою, офісними меблями 
та всім необхідним.

З метою забезпечення громадського порядку та 
безпеки в ОТГ, в адміністративному будинку с. Тязів 
невдовзі працюватиме поліцейська станція, для діяль-
ності котрої було підготовлено приміщення (здійснено 
заміну вікон, зроблено ремонт, відремонтовано водо-
постачання та каналізаційну систему, а також замінено 
систему опалення).

 Тісна співпраця ведеться з депутатським корпусом, 
відбувається постійне реагування на запити і звернення 
від мешканців громади.

Ямницька сільська рада ОТГ є членом Асоціації 
ОТГ Прикарпаття, регіонального відділення Асоціації 
міст України; веде співпрацю з Івано-Франківським ре-
гіональним відділенням Центру розвитку місцевого са-
моврядування, яке надавало консультативну підтримку 
у розробці Стратегії ОТГ.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Завдяки напрацюванням керівництва громади, під-

тримці депутатів і роботі відділу проектів та програм 
місцевого самоврядування Ямницької сільської ради 
ОТГ продовжується активна робота в напрямку розви-
тку міжнародного співробітництва. 

Ямницька ОТГ продовжує співпрацювати з ґміною 
Свьонтки (Вармінсько-Мазурське воєводство, Республі-
ка Польща), з котрою ще в 2018 р. підписано Угоду про 
співробітництво. У серпні 2019-го року було підписано 
ще одну угоду з ґміною Свьонтки – Договір партнерства 
у галузях освіти та культури, який передбачає співпрацю 
між закладами освіти та бібліотеками обох сторін. Завдя-
ки міжнародному партнерству представники Ямницької 
ОТГ та ґміни Свьонтки матимуть більше можливостей 
для зустрічей, комунікації, обміну досвідом та участі в 
різних заходах. В рамках офіційного візиту делегація ґмі-
ни Свьонтки також побувала на святкуванні 575-ї річниці 
села Ямниця. Крім того, протягом року відбулося декіль-
ка взаємних візитів делегацій (візит польської молоді та 
керівництва ґміни для участі у молодіжному футбольно-
му турнірі, присвяченому 90-й річниці від заснування ФК 
“Вихор”; візит керівництва ґміни на святкування Дня села 
та підписання Угоди про співпрацю у напрямках освіти 
й культури; візити української делегації на святкування 
Дня Урожаю у Свьонтки, на відкриття Публічної ґмінної 
Бібліотеки і на відкриття оновленої пожежної частини).

Активна співпраця також проводиться з ґміною 
Стшельце Опольське (Опольське воєводство, Респу-
бліка Польща). Тамтешня футбольна команда також 
цьогоріч у липні стала учасником молодіжного тур-
ніру з нагоди 90-річчя від заснування ФК “Вихор”. В 
рамках візиту до Ямницької ОТГ польські гості мали 
можливість ознайомитися з українською культурою 
та звичаями, відвідавши організоване ямницькою мо-
лоддю театрально-обрядове дійство “Ой, на Івана, та 
й на Купала…” У листопаді 2019 р. голова Ямницької 
ОТГ Роман Крутий у складі делегації Тисменицького 
району побував з робочою поїздкою у місті Стшельце 
Опольське (Республіка Польща), під час котрої була 
обговорена можливість надання допомоги у вигляді 
пожежного автомобіля для пожежно-рятувальної час-
тини, що дислокується на території Ямницької ОТГ. Ві-
зит делегації з Польщі у Ямницьку громаду очікується 
наприкінці весни 2020 року. Під час зустрічі з керівни-
цтвом ґміни було обговорено кроки подальшого спіль-
ного партнерства. Від колег з Польщі надійшла пропо-
зиція підписання Угоди про співпрацю між громадою 
села Ґроджіско ґміни Стшельце Опольське та одним 
із населених пунктів Ямницької ОТГ. Було окреслено 
шляхи і напрямки різнопланової взаємодії обох сторін 
в освітньому, культурному та спортивному напрямках, 
націлені на зміцнення партнерських взаємин.

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В структурі апарату сільської ради ОТГ функціонує 

відділ проектів та програм місцевого самоврядування, 
який здійснює підготовку і подає проекти різноманітно-
го спрямування та характеру, з метою залучення в ОТГ 
зовнішніх джерел фінансування.

У лютому 2019 р. заклад освіти Ямницької ОТГ Ям-
ницький ліцей був відібраний для участі у четвертій хви-

лі Програми підтримки освітніх реформ в Україні “Демо-
кратична школа”. Тренери Програми постійно проводять 
для учнів ліцею лекції стосовно основ демократії, честі та 
гідності, прав людини, громадянського суспільства. Над 
реалізацією проекту учні, їхні батьки, вчителі та тренери 
Програми спільно працюватимуть протягом 1,5 року.

У березні того ж року Ямницька ОТГ пройшла кон-
курсний відбір другого етапу Міжнародного проекту “Де-
централізація приносить прозорість та ефективність в 
освіті та медицині”, спрямованого на використання у гро-
мадах інструментів нагляду за коштами та ефективністю 
надання послуг в освітній і медичній галузях. В рамках 
реалізації Проекту між Ямницькою ОТГ та міжнародною 
організацією Глобал Ком’юнітіз було підписано Меморан-
дум про взаєморозуміння. Протягом року працівники 
апарату Ямницької сільської ради, освітніх і медичних 
установ ОТГ, активні мешканці та молодь пройшли ряд 
навчальних тренінгів, під час котрих спільно працювали 
над механізмами створення й функціонування піклуваль-
них і наглядових рад при медичних та освітніх установах. 
Фінальним акордом реалізації проекту стала допомога 
у розробці брошури Бюджету для громадян на 2019 р. – 
документу, що надає інформацію про бюджет громади 
для різних цільових груп доступною мовою.

Проект Ямницької ОТГ під назвою “Чиста громада” 
у травні став переможцем конкурсного відбору ініціатив 
місцевих карпатських громад, який проводиться Асоці-
ацією ЄВРОРЕГІОН “КАРПАТИ – УКРАЇНА” у пріоритеті 
“Збереження природної спадщини”. На території сіл Ям-
ниця, Павлівка, Сілець і Тязів у громадських місцях біля 
основних важливих об’єктів будуть облаштовані майдан-
чики для сміття зі сміттєвими контейнерами (на суму 248 
000 гривень), а також буде впроваджена інформаційна 
кампанія серед населення щодо його роздільного збо-
ру (папір, скло, пластик) і поводження з твердими побу-
товими відходами.

У липні цього року представники ОТГ були учасни-
ками семінарі-тренінгу “Розвиток громад через розум-
ну взаємодію та активізацію молоді і залучення грома-
дян” в Одеській області, де обмінювалися досвідом та 
вивчали кращі практики створення місцевих бюджетів 
в інноваційному міжсекторальному ІТ-середовищі, а та-
кож дієві плани економічного зростання та істотної мо-
білізації ресурсів з різних джерел за допомогою проек-
ту “Розумна Взаємодія”, спрямованого на налагодження 
ефективної співпраці з мешканцями із застосуванням 
сучасних технологій.

У вересні 2019 р. Ямницька ОТГ взяла участь у 
Фестивалі громад в Старобогородчанській ОТГ, на яко-
му відбувся взаємообмін кращими практиками залу-
чення мешканців до прийняття рішень, обмін досвідом 
між громадами та налагодження комунікації, репре-
зентація культурних, економічних та інших надбань з 
часу об’єднання.

З ініціативи відділу проектів Ямницької ОТГ навес-
ні 2019 року було подано заявку щодо залучення волон-
тера з Корпусу Миру США до викладання англійської 
мови як іноземної у Ямницькому ліцеї, яка увінчалася 
успіхом. Починаючи з жовтня минулого року, волонтер 
три навчальні семестри працюватиме у Ямницькій ОТГ. 

Того року було успішно втілено у життя проект 
Ямницької ОТГ – переможець обласного конкурсу про-
ектів 2018 р. під назвою “Державно-приватне партнер-
ство – розвиток туризму та соціальної інфраструкту-
ри громади” передбачав покращення профорієнтації 
учнів шляхом створення в освітніх закладах швейних 
майстерень, а також облаштування швейного цеху на 
території ОТГ, що сприятиме розвитку підприємництва, 
створенню нових робочих місць, зростанню зайня-
тості учнівської молоді та поліпшенню інвестиційної 
привабливості й туристичної інфраструктури громади 
в цілому. В рамках реалізації проекту ліцеям і гімназі-
ям Ямницької ОТГ презентували сучасне обладнання, 
завдяки якому школярі матимуть змогу на уроках тру-
дового навчання опанувати мистецтво крою і шиття.

У грудні 2019 р. на IX Обласному конкурсі проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування здобув пе-
ремогу проект Ямницької ОТГ “Еко-стежка. Дендропарк”, 
який передбачає підвищення громадської активності в 
сфері захисту і збереження об’єктів природно-охорон-
ного фонду Ямницької ОТГ. Загальна вартість проекту 
складає 180 000 грн.: 90 тис. грн. на його реалізацію у 
наступному році буде виділено із обласного бюджету, 
ще 90 тис. грн. – кошти бюджету громади.

Також в рамках затвердженої Програми Бюджету 
участі Ямницької об’єднаної територіальної громади на 
2019 р. ініціативні групи жителів ОТГ мали змогу пода-
ти заявку для реалізації власного проекту за кошти міс-
цевого бюджету. Громадянами було подано 17 проектів 
(6 від Ямниці, 3 від Сільця, 8 від Тязева) відповідно до 
пріоритетів (3 – благоустрій, 1 – спорт, 13 – підтримка 
освіти, культури та творчості) та вимог. За подані пропо-
зиції протягом трьох місяців голосували жителі, вихідці 
громади та особи, котрі працюють на території ОТГ. За 
підсумками голосування було визначено вісім проектів-
переможців, кожен з яких отримав на свою реалізацію 
по 25 000 грн.

ЯМНИЦЬКА ОТГ У 2020 РОЦІ
Плани на наступний рік:
• Будівництво адміністративно-культурного центру
• Відкриття ДЮСШ
• Створення скверу-площі
• Проведення каналізування
• Ремонт доріг та ряд інших питань
Керівництво Ямницької об’єднаної територіальної 

громади продовжує докладати максимум зусиль для її 
розвитку та забезпечення якісних умов проживання жи-
телям кожного населеного пункту.
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ЯК У ЯМНИЦЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ МИКОЛАЯ СВЯТКУВАЛИ
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

У Павлівській бібліотеці з нагоди свята Миколая про-
йшла цікава виставка книг та зустріч з учнями молодших 
класів ліцею, на якій вони за чашкою чаю з гостинцями 
дізналися про історію життя Чудотворця.

У Сілецькій гімназії переддень Миколая був бага-
тим на ще одну подію – у приміщенні навчального закла-
ду освячено каплицю, котра носитиме ім’я Чудотворця.

Вечір 18-го грудня наповнився передчуттям казки 
для кожного, хто з нетерпінням її чекав, особливо для 
діток, котрі відвідали святкові заходи у церквах Св. Ми-
колая Ямниці та Павлівки та у храмі Різдва Христового 
в Сільці. Діти розповідали віршики, співали пісні, за що 
Миколай нагородив їх смачними презентами.  Особлива 
атмосфера, яка панувала того вечора під час святкової 

феєрії у храмах, а також передсвятковий настрій і пода-
рунки зробили його незабутнім.

Ще одним цікавим дійством, приуроченим до Дня 
Миколая стала авторська театралізована музична виста-
ва “Дивовижна історія або ніч перед Миколаєм” за учас-
ті вихованців Будинку культури с. Сілець, яка відбулася 
ввечері 18 грудня. На захід завітали голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Роман Крутий, пред-

ставники відділу культури, молоді та спорту ОТГ Мар-
та Вацеба і Наталія Сагітова, настоятель парафії Різдва 
Христового у Сільці о. Василь Смицнюк.

На завершення свята очільник громади привітав усіх 
учасників дійства зі святом, подякувавши за подарова-
ний гарний настрій і святкову атмосферу. Ніхто з учнів 
не залишився без солодкого дарунка від Святого Мико-

лая, якому у цій справі допомогли меценати: сільський 
голова Роман Крутий, в.о. старости с. Сілець Інна Дей-
дей і депутати села Михайло Юркевич, Юрій Проценко, 
Любов Гнатковська та Ігор Добрянський.

18 грудня Миколай Чудотворець завітав і до дітей 
Містечка Милосердя Святого Миколая в Крихівцях, яке 
того дня відзначало 15-ти річчя з дня заснування. У свят-
ковому Богослужінні під орудою архієпископа і митропо-
лита Івано-Франківського УГКЦ Володимира Війтишина 
взяли участь і представники Ямницької ОТГ – в.о. ста-
рости с. Павлівка Іван Вацеба та член виконавчого ко-
мітету громади Ігор Ружанський, котрі від усієї громади 
привітали діток та передали солодкі подарунки від Ми-
колая. Сестри Містечка висловили щиру вдячність го-

лові Ямницької ОТГ Романові Крутому за солодкі пре-
зенти для малечі.

Для Ямницької об’єднаної громади 19 грудня є осо-
бливим, адже цього дня на двох парафіях громади, в 
Ямниці та у Павлівці, відзначається храмове свято. Бо-
жественні літургії у храмах відвідали голова ОТГ Роман 
Крутий, заступник сільського голови Микола Зелінський, 
секретар Ямницької сільської ради ОТГ Юрій Процен-
ко, в.о. старост населених пунктів громади Іван Ваце-
ба, Василь Боднарчук, Інна Дейдей, а також представ-
ники депутатського корпусу. У свято добра, щедрості, 
подарунків, милосердя свідомі християни завітали до 
Церков скласти подячну молитву Святому Миколає-
ві за його добро та попросити заступництва й опіки.

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОЛОРИТ 
ЯМНИЦЬКОЇ ГРОМАДИ НА ПОЛЬСЬКІЙ 

СЦЕНІ
Протягом 05-09 вересня 2019 р. відбулася чергова поїздка пред-
ставників Ямницької ОТГ в ґміну Свьонтки Ольштинського по-
віту Вармінсько-Мазурського воєводства (Республіка Польща). 
Цього разу українська делегація стала учасником щорічного 
традиційного ґмінного Свята обжинок.
До складу чисельного представ-

ництва Ямницької громади увійшли 
заступник сільського голови Микола 
Зелінський, в.о. старости с. Павлів-
ка Іван Вацеба, депутати Ямницької 
ОТГ Руслан Савуляк, Михайлина Бод-
нарчук, Ігор Литвинець, Олександра 
Боднар, Михайло Третяк, начальник 
відділу культури ОТГ Христина По-
падинець, працівники апарату сіль-
ської ради Ямницької ОТГ, директор 
Ямницького ліцею Йордана Лесів, за-
відувач сільської бібліотеки с. Ямниця 
Ганна Суп, учасники ГО “Молодіжний 
альянс Ямниці”, викладачі Ямницької 
дитячої музичної школи, представ-
ники будинків культури сіл Ямниця 
і Павлівка, а також талановиті учас-
ники самодіяльності,  які мали честь 
репрезентувати польським колегам 
унікальний колорит українських куль-
турно-мистецьких традицій. Усі ви-
трати за проживання і перебування 
української делегації взяла на себе 
влада ґміни-партнера.

Святкування розпочалося з ран-
кового Богослужіння у костелі святих 
Косми і Даміана, після чого відбулася 
урочиста хода від храму до Сільського 
Парку, де й проходили основні урочис-
тості. Похмура погода та дощ не стали 
перешкодою гарному настрою та підне-
сеній атмосфері серед відвіду вачів тор-

жества, оскільки місцеві жителі щорічно 
з нетерпінням чекають і ретельно готу-
ються до відзначення Свята врожаю. 
Господарі дійства під супровід оркестру 
несли від храму до місця проведення 
фестин сплетені з колосся обжинкові 
вінки, ґазди і ґаздині пригощали сма-
коликами, для присутніх влаштували 
розважальні конкурси і забави, а місцеві 
аматорські колективи дарували гляда-
чам цікаві артистичні номери.

Частувала відвідувачів свята і 
Ямницька ОТГ. Гості заходу із задово-
ленням смакували справжні україн-
ські вареники й пельмені, борщ, плов 
та канапки із салом, які з любов’ю 
й ентузіазмом приготували учасни-
ки делегації. 

Вітаючи українських партнерів 
під час відкриття фестин, війт ґмі-
ни Свьонтки Славомір Ковальчик 
висловив щиру вдячність за візит, 
міцну дружбу та співробітництво. У 

свою чергу, представники Ямницької 
громади подякували колегам за за-
прошення, передали поздоровлен-
ня від голови Ямницької об’єднаної 
громади Романа Крутого і привіта-
ли усіх присутніх, побажавши ґміні 
щонайкращих гараздів, процвітання, 
добробуту та успішного розвитку. На 
знак вдячності за плідну співпрацю 
та з нагоди свята представники Ям-
ницької громади подарували друзям 
мальовничу картину із зображенням 
українського пейзажу.

Гарним презентом для публіки 
став виступ аматорських колективів 
Ямницької ОТГ. Ансамбль народного 
танцю “Ямничанка” представив три 
українські народні танці, які неабияк 

вразили присутніх своїм запалом та 
унікальним колоритом. Приємні не-
забутні емоції польському глядачеві 
принесли музичні номери у виконанні 
вокально-інструментального ансамб-
лю Ямницької ОТГ.

Окрім урочистостей з нагоди від-
значення Свята врожаю, ямницька 
делегація мала нагоду ознайомити-
ся з розвитком зеленого туризму в 
регіоні та функціонуванням місцевих 
природних територій, відвідавши екс-
курсію мазурськими озерами.

Успішна міжнародна співпра-
ця між Ямницькою ОТГ та ґміною 
Свьонтки не тільки стає міцнішою, 
але й приносить взаємні результати, 
адже в рамках підписаного нещо-
давно Меморандуму партнерського 
співробітництва у галузях освіти та 
культури відбувся обмін досвідом 
між представниками освітньої та 
культурної сфери обох сторін. Поль-
ські колеги ознайомили українських 
партнерів з функціонуванням Пу-
блічної бібліотеки та Навчально-
виховного комплексу у Свьонтках. 

Ямницька об’єднана територі-
альна громада та її очільник Роман 
Крутий щиро вдячні владі ґміни 
Свьонтки за можливість бути учас-
никами захоплюючого традиційного 
польського дійства і за теплий при-
йом української делегації.

“Ось уже півтора року минуло 
з того часу, як Ямницька ОТГ підпи-
сала Угоду про співпрацю з ґміною 
Свьонтки. Відтоді громада отрима-
ла не лише партнерів, з котрими на-
лагодила тісне співробітництво, але 
й добрих друзів, з якими підтримує 
товариські відносини й активно пра-
цює у напрямку спільного розвитку, 
націленого на європейське майбут-
нє”, – зазначив Роман Крутий.

Досвід партнерів у розвитку 
пожежної справи

Офіційна делегація 
Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади 
взяла участь у відкритті 
оновленої пожежно-ря-
тувальної частини у парт-
нерській ґміні Свьонтки 
Ольштинського повіту 
Вармінсько-Мазурського 
воєводства (Республіка 
Польща).

 На таку визначну для 
ґміни подію завітало чима-
ло представників місцевої 
влади, духовенства, гостей, 
громадськості та ЗМІ. До складу представництва Ямницької ОТГ увійшли в.о. 
старости Тязівського старостинського округу Василь Боднарчук, депутат Ям-
ницької сільської ради ОТГ Мар’ян Дерун та начальник державного пожежно-
рятувального посту с. Ямниця Тарас Кривенчук. Усі витрати за проживання і 
перебування української делегації взяла на себе влада ґміни-партнера.

Під час урочистостей до привітального слова почергово були запроше-
ні усі гості. Зі словами щонайкращих вітань до присутніх звернувся війт ґмі-
ни Свьонтки Славомір Ковальчик, подякувавши усім, хто доклав максимум 
старань задля покращення безпеки у ґміні. За його словами, модернізація 
пожежно-рятувальної частини є результатом наполегливої спільної праці 
місцевої влади, добровільної пожежної частини та небайдужих мешканців.

Привітала ґміну-партнера з важливою подією і українська сторона.  
Очільник делегації Василь Боднарчук від імені голови Ямницької ОТГ Ро-
мана Крутого поздоровив польських колег із такою важливою для Свьон-
ток подією в напрямку розвитку пожежно-рятувальної справи, побажав-
ши щастя, успіхів, подальшого усестороннього процвітання і добробуту.

Чільним моментом дійства стала передача двох одиниць пожежно-
рятувальної спецтехніки для добровільних пожежних частин Свьонток та 
Квєцево, котрі допомагатимуть польським вогнеборцям ефективніше пра-
цювати в умовах надзвичайних ситуацій. Окрім відвідин офіційного відкрит-
тя пожежної частини, делегати Ямницької ОТГ мали змогу ознайомитися 
з особливостями організації та несення служби польських вогнеборців, 
оглянули сучасну пожежно-рятувальну техніку, уніформу та обладнання. 
До слова, пожежні частини в населених пунктах ґміни засновані та діють 
на добровільній основі. 

Війт Свьонток Славомір Ковальчик подякував представникам Ямницької 
громади за приїзд, а делегати від імені керівництва ОТГ висловили щиру вдячність 
владі ґміни за теплий прийом і прагнення до подальшої обопільної співпраці, яка є 
доброю можливістю для української сторони переймати досвід іноземних колег.
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СХІД ГРОМАДИ СЕЛА СІЛЕЦЬ
У неділю, 1 грудня 2019 р. у селі Сілець відбувся схід громади населеного 
пункту, під час якого голова Ямницької об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий прозвітував про роботу в Сілецькому старостинському окрузі 
від початку діяльності ОТГ.

На зустріч, яка пройшла в примі-
щенні Сілецької гімназії, завітали також 
депутати Сілецького старостинського 
округу Любов Гнатковська, Михайло 
Юркевич, Ігор Добрянський, в.о. ста-
рости Інна Дейдей, настоятель парафії 
Різдва Христового о. Василь Смицнюк,  
працівники апарату сільської ради ОТГ, 
громадськість – всього у залі на громад-
ські збори зібралися близько 60 осіб.

Присутні заслухали очільника гро-
мади Романа Крутого, котрий поінформу-
вав про стан справ у Сілецькому старо-
стинському окрузі та об’єднаній громаді 
в цілому, про те, що вдалося спільними 

зусиллями зробити за два роки функці-
онування ОТГ. Сільський голова наголо-
сив на позитивних змінах внаслідок ре-
форми децентралізації та приєднання с. 
Сілець до складу Ямницької об’єднаної 
територіальної громади. Дорожня інфра-
структура і благоустрій, освіта, культура, 
спорт, медицина, духовне життя, управ-
ління та надання послуг, підтримка іні-
ціатив громадськості і не тільки – це ті 
сфери, у яких було докладено чимало зу-
силь задля розвитку населеного пункту.

Жителі громади проявляли актив-
ність у спілкуванні з представництвом 
влади. Вони мали можливість висло-

вити думки, висували свої пропозиції 
щодо вирішення найболючіших про-
блем у населеному пункті та ставили 
запитання, на які отримали ґрунтов-
ні відповіді.

Голова Ямницької ОТГ Роман Кру-
тий зазначив, що протягом двох років 
діяльності громади у Сільці вдалося 
реалізувати багато поставлених цілей 
саме завдяки об’єднанню зусиль керів-
ництва громади, депутатів, керівників 
підприємств, установ та організацій, під-
приємців, а також активних мешканців.

Наприкінці зустрічі до громади з 
вітальним словом  звернувся настоя-
тель парафії Різдва Христового о. Ва-
силь Смицнюк, котрий поблагословив 
присутніх і подякував керівництву ОТГ 
за ті добрі старання, які вони роблять 
для села.

Завершуючи громадські збори, Ро-
ман Крутий подякував усім присутнім за 
таку зустріч і висловив сподівання, що 
мешканці Сільця надалі виявлятимуть 

ініціативу та будуть активно сприяти міс-
цевим органам влади у їхніх стараннях 
на благо розвитку Сілецького старостин-
ського округу і громади в цілому.

ОКРЕСЛЕНО ГОРИЗОНТИ НОВОГО 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Протягом 15-17 листопада 2019 р. голова Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий у складі офіційної делегації Тисменицького району по-
бував з робочою поїздкою у місті Стшельце Опольське (Республіка Польща). 
Учасниками візиту були також голова Тисменицької районної ради Тетяна Гра-
дюк, начальник Тисменицького районного відділу управління ДСНС України в 
Івано-Франківській області Ігор  Дмитрів і працівники пожежно-рятувальної 
служби району. Делегати відвідали місцеві пожежні частини, ознайомилися 
з сучасними зразками пожежно-рятувальної техніки й обладнання, умовами 
організації та несення служби польських вогнеборців.

У рамках співпраці пожежно-рятувальна 
служба Тисменицького району отримала від 
польських партнерів пожежний автомобіль, 
котрий сприятиме більш ефективному по-
доланню наслідків надзвичайних ситуацій. 

Крім того, була обговорена можливість 
надання допомоги у вигляді пожежного ав-
томобіля для пожежно-рятувальної частини, 
що дислокується на території Ямницької ОТГ. 
Візит делегації з Польщі у Ямницьку грома-
ду очікується наприкінці весни 2020 року.

Співпраця Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади з ґміною Стшельце Ополь-
ське розпочалася з моменту створення ОТГ і 
продовжує міцніти. Зокрема, молодь громади 
влітку 2018-го мала нагоду взяти участь у між-
народному проекті “В якій Європі ми хочемо 
жити? (What kind of Europe we would like to live 
in?)” від програми Erasmus+, одним з органі-
заторів котрого була польська сторона. Крім 

того, делегація міста Стшельце Опольське 
відвідала Ямницьку громаду під час святку-
вання Дня Незалежності України у 2018 році. 
А цьогоріч команда польських юнаків-футбо-
лістів ФК “П’яст” була учасником Міжнародно-
го молодіжного футбольного турніру з нагоди 
90-річчя футбольного клубу “Вихор” у Ямниці.

До слова, в рамках візиту української 
делегації бургомістр м. Стшельце Опольське 
Тадеуш Ґоц подякував Романові Крутому за 
можливість долучитися до спортивної події у 
Ямницькій ОТГ та українську гостинність, за-
значивши, що такі заходи зміцнюють дружбу 
і єднають молодь обох країн. На згадку про 
турнір бургомістр передав Романові Крутому 
спеціально виготовлену футболку зі світлина-
ми учасників футбольного дійства.

Під час зустрічі з керівництвом ґміни 
було обговорено кроки подальшого спільно-
го партнерства. Від колег з Польщі надійшла 

пропозиція підписання Угоди про співпрацю 
між громадою села Ґроджіско ґміни Стшельце 
Опольське та одним із населених пунктів Ям-
ницької ОТГ. Було окреслено шляхи і напрямки 
різнопланової взаємодії обох сторін в освітньо-
му, культурному та спортивному напрямках, 
націлені на  зміцнення партнерських взаємин.

Роман Крутий висловив щиру вдячність 
керівництву ґміни Стшельце Опольське за 
теплий прийом під час візиту і прагнення до 
подальшої обопільної співпраці, яка зміц-
нюватиме українсько-польські відносини.  
За словами очільника громади, міжнародне 
співробітництво є доброю можливістю для 
Ямницької ОТГ переймати досвід іноземних 
колег, працювати та розвиватися у напрямку 
європейського майбутнього.

ПЕРЕМОГА 
У Х ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ 

ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ 
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

4 грудня 2019 р. у залі засідань Івано-Франківської обласної ра-
ди відбувся захід до Дня місцевого самоврядування, на якому 
було нагороджено переможців X Обласного конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування.
Учасниками урочистого заходу були го-

лова Івано-Франківської обласної ради Олек-
сандр Сич, перший заступник голови облас-
ної ради Василь Гладій, голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий, голова Тисменицької районної ра-
ди Тетяна Градюк, заступник керівника ви-
конавчого апарату Тисменицької районної 
ради Михайло Королик, керівник програми 
DOBRE Беррі Рід, а також керівники органів 

місцевого самоврядування, керівники район-
них центрів, депутати і старости ОТГ та інші 
представники громад.

   Цьогоріч участь у десятому обласному 
конкурсі взяли 109 проектів від 78 місцевих 
рад на суму 63,6 млн.грн. Переможцями ста-
ли 55 ініціатив від 52 місцевих рад, в тому 
числі 16 ОТГ, серед яких і Ямницька. 

Переможним проектом Ямницької 
громади став “Еко-стежка. Дендропарк”, 

який зосереджений на підвищенні ту-
ристично-рекреаційного потенціалу. За-
гальна вартість проекту складає 180 000 
грн.: 90 тис. грн. на його реалізацію бу-
де виділено із обласного бюджету, ще 
90 тис. грн. – кошти бюджету громади. 
Проект передбачає підвищення громад-
ської активності в сфері захисту і збе-
реження об’єктів природно-охоронного 
фонду Ямницької ОТГ. 

ГРОМАДА ЗСЕРЕДИНИ. 
ПРЕС-ТУР

У четвер 26 вересня 2019 р. вперше відбувся прес-тур у Ямницьку ОТГ, орга-
нізований Івано-Франківським Центром розвитку місцевого самоврядування 
за підтримки Програми ULEAD з Європою / ULEAD with Europe. Захід зібрав 
більше десяти представників ЗМІ Прикарпаття, котрі мали нагоду дізнати-
ся, чим живе громада зсередини. Разом із представниками медіа у Ямниць-
ку громаду завітали радник з питань децентралізації Івано-Франківського 
ЦРМС Максим Чопей та радник з питань комунікації Івано-Франківського 
ЦРМС Наталія Вінничук.

Під час діалогу з головою Ямницької ОТГ 
Романом Крутим журналісти дізнавалися про 
досягнення громади в умовах об’єднання, 
співпрацю з міжнародними партнерами, ро-

боту з молоддю, пошук додаткових ресурсів 
для бюджету ОТГ, практики державно-приват-
ного партнерства; про те, як наближають ад-
міністративні послуги до людей; також була 
нагода на власні очі побачити зміни, які від-
булися за два роки роботи у новому форматі.

Учасники прес-туру відвідали Ямниць-
кий та Павлівський ліцеї, Тязівську та Сілець-
ку гімназії. Начальник відділу освіти Наталія 
Винник і директори ліцеїв та гімназій розпо-
віли гостям про впровадження  реформи Но-
вої української школи, провели екскурсії на-
вчальними закладами, демонстрували онов-
лені класи, меблі та обладнання. За словами 
Романа Крутого, створення комфортних умов 
у закладах освіти громади є першим кроком 
до успіху в отриманні шкільних знань.

Представники ЗМІ змогли побачити ре-
альні результати децентралізації, відвідавши 
об’єкти інфраструктури, комунальні підприєм-
ства, освітні та медичні установи Ямницької 
ОТГ. Зокрема побували у відремонтованих і 
наповнених новим обладнанням Тязівському 
ФАПі та Павлівській амбулаторії. 

“Надання якісних медичних послуг меш-
канцям є одним із пріоритетних завдань для 
керівництва громади, саме тому спрямову-
ються кошти і на медицину. Було придбано 
новий аналізатор та кардіограф. Крім того, 
нещодавно у селах громади відбулися дні 
здоров’я, під час котрих мешканці мали мож-
ливість безкоштовно обстежитись, пройти 
флюорографію, здати ряд аналізів та зро-
бити кардіограму”, – розповів журналістам 
сільський голова.

Під час прес-туру увазі медійників був 
продемонстрований приклад запроваджено-

го та успішно реалізованого у громаді “Бю-
джету участі”, завдяки якому мешканці за 
кошти ОТГ можуть втілити у життя суспіль-
но-корисні власні ідеї. Так у с. Сілець цьо-

горічною реалізацією одного з таких про-
ектів стало встановлення волейбольного 
майданчика.

Цікавий захід показав представникам 
медіа приклад успішної спроможної Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади, яка 
не тільки робить прогресивні кроки на шляху 
власного розвитку, але й віддає у держав-
ний бюджет реверсну дотацію, котра у 2019 
р. склала 12 мільйонів гривень.

“Завдяки спільним зусиллям керівни-
цтва громади, депутатського корпусу, небай-
дужих мешканців та співпраці з бізнесом Ям-
ницькій ОТГ за два роки вдалося досягнути 
чимало і стати прикладом для інших в бага-
тьох аспектах. Але попереду ще багато ро-
боти, тому ми не збираємось зупинятися на 
досягнутому”, – підсумував Роман Крутий.

На завершення зустрічі очільник гро-
мади подякував представникам медіа за 
візит, а  журналісти в свою чергу висло-
вили вдячність  за цікаві та інформатив-
ні відповіді.

В рамках прес-туру з представника-
ми ЗМІ спілкувалися голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий, заступник сільського голови Мико-
ла Зелінський, в.о. старости с.Тязів Василь 
Боднарчук, в.о. старости с. Павлівка Іван Ва-
цеба, начальник відділу освіти ОТГ Наталія 
Винник, керівник КНП “Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги” Марина Остров-
ська, директор Ямницького ліцею Йордана 
Лесів, директор Павлівського ліцею Олек-
сандра Боднар, директор Тязівської гімназії 
Оксана Щербій та директор Сілецької гімназії 
Любов Гнатковська. 



6 Січень 
2020 року

101-У РІЧНИЦЮ ПРОГОЛОШЕННЯ ЗУНР ВІДЗНАЧИЛИ У ЯМНИЦЬКІЙ ГРОМАДІ
1 листопада 2019 р. з нагоди 101-ї річниці проголошення Західно-Української 
Народної Республіки у Ямницькій об’єднаній громаді пройшли урочиста хода, 
віче та патріотично-тематична зустріч для молоді.

У  Ямниці представники влади, духовен-
ство, освітяни, працівники апарату сільської 
ради, активна молодь та громадськість се-
ла пройшли свічковою ходою від церкви св. 
Миколая до пам’ятника Січовим Стрільцям, 
щоб віддати шану невинно убієнним воїнам-
захисникам. На заході були присутні голова 
Ямницької ОТГ Роман Крутий, заступник сіль-
ського голови Микола Зелінський, секретар 
Ямницької сільської ради ОТГ Юрій Проценко, 
а також депутат обласної ради, громадський 
діяч Роман Ткач. Священики отець-митрат 
Богдан Курилів та отець Ярослав Рожак від-
служили поминальну панахиду за усіма, хто 
віддав життя во ім’я незалежности України. 

Опісля біля монумента відбулось урочисте 
народне віче.

Перед учасниками зустрічі виступив депу-
тат облради Роман Ткач. Він пригадав моменти 
одвічної боротьби нашого народу за свою собор-
ність, зокрема – проголошення Західноукраїнської 
Народної Республіки як одну з найвизначніших 
подій в історії українського державотворення.

Вокалісти народної аматорської хоро-
вої капели “Дзвін” ім. Р. Долчука виконали 
гімн українських Січових Стрільців “Ой, у лу-
зі червона калина”, Державний Гімн Украї-
ни, стрілецькі пісні. Завершилося вечірнє 
дійство покладанням свічок до пам’ятника 
Січовим Стрільцям.

Згадували того дня важливі події укра-
їнської історії і в селі Сілець. У місцевій 
бібліотеці відбулась тематично-патріотич-
на зустріч під назвою “Вісімнадцятого ро-
ку листопад”. Модерували захід завідувач 
бібліотеки Надія Шидивар та художній ке-
рівник будинку культури с. Сілець Галина 
Бибик. Учасники дійства із захопленням 
слухали поезії про листопадовий чин та пе-
реглядали презентацію, присвячену ЗУНР. 
Наприкінці присутнім була запропонова-
на письмова вікторина “Стежками історії 
ЗУНР”, під час якої активна молодь мала 
нагоду перевірити свою обізнаність в укра-
їнській історії. Крім того, в рамках захо-
ду була організована книжкова виставка 
“ЗУНР – провісниця держави Україна”. За-
вершилося патріотичне дійство спільним 
виконанням Державного Гімну.

ЖЕРТВИ МИНУЛОГО 
І ЗАХИСНИКИ СЬОГОДЕННЯ

У Ямницькій об’єднаній територіальній громаді вшанували героїв сучасної історії та пом’янули 
жертв геноцидів української нації.

21 листопада 2019 р. в Україні відзначали День Гід-
ності та Свободи – свято, встановлене з метою утвер-
дження в Україні ідеалів свободи і демократії, а також 
вшанування патріотизму й мужності громадян; знакова 
дата на честь початку цього дня двох революцій, По-
маранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності 
(2013 року), коли українці виходили з мирним протестом 
на майдан Незалежності в Києві і віддавали життя, щоб 
відстояти свої цінності та свободу.

У населених пунктах Ямницької громади протягом 
тижня відбувся ряд заходів зі вшанування героїв, котрі 
невинно полягли, відстоюючи права і свободи людини 
та європейське майбутнє України, захищаючи ідеали 
демократії.

У с. Павлівка з нагоди пам’ятної дати школярі Пав-
лівського ліцею  провели тематичний вечір під назвою 
“Народ мій є, народ мій завжди буде”. А в місцевій біблі-
отеці було влаштовано виставку інформаційної преси та 
книг про Революцію Гідності.

Тематичний куточок про події, які назавжди змінили 
історію українського сьогодення, облаштували у бібліо-
теці Ямницького ліцею. Кожен відвідувач читальні мав 
змогу почерпнути для себе інформацію про історію подій 
Майдану, Небесну Сотню, антитерористичну операцію та 
героїв АТО та ОСС, зокрема вихідців Ямницької ОТГ, які 
бережуть наше мирне небо і сьогодні.

У селі Тязів до Дня Гідності також відбулася ви-
ставка книг у місцевій бібліотеці, присвячена історич-
ним миттєвостям боротьби за національні цінності під 
назвою “Революція Гідності: ціна свободи”.

У суботу, 23 листопада 2019 р. у вікнах кожної україн-
ської родини палали свічі пам’яті про мільйони українців, 
вбитих під час геноцидів 1932-1933, 1921-1922, 1946-1947 
рр., котрих насильницькою смертю замордувала тодішня 
комуністична тоталітарна влада. Заходи до Дня пам’яті 
жертв Голодоморів відбулися і в Ямницькій громаді.

У селі Сілець 22 листопада в місцевій бібліотеці від-
булася година скорботи “Зроніть сльозу за тими, хто не 
зріс, що мали зватись гордо – українці”. Модерували за-
хід художній керівник  будинку культури с. Сілець Гали-
на Бибик та завідувач бібліотеки Надія Шидивар. Увазі 
присутніх були представлені тематичні поеми, прислів’я, 
поезії та українські народні казки, присвячені подіям 
1932-1933 років. Година скорботи продовжилася пре-
зентацією світлин “Пам’яті  жертв  Голодомору – 1933”. 
Зі співчуттями одноліткам тих страшних років учасники 
заходу підтримали акцію “Зернина надії”, розмалював-
ши символічні зображення колосків пшениці. У пам’ять 
про загиблих діти засвітили свічку пам’яті, переломили 
по шматочку священного хліба і помолилися за замо-
рені голодом душі.

У селі Павлівка до Дня пам’яті жертвам голодо-

морів також відбулися тематичні заходи. На площі біля 
пам’ятника Т. Шевченку зібралися учні Павлівського лі-
цею та представники громадськості,  щоби помолитися 
за душі невинно замордованих українців. Отець Володи-
мир Заліський відправив поминальну панахиду. Жертв 
голокосту присутні вшанували хвилиною мовчання, після 
чого усі разом засвітили лампадки, підтримавши всеу-
країнську акцію “Запали свічку пам’яті”.

Довідково:

День Гідності та Свободи відповідно до Указу Пре-
зидента України від 13 листопада 2014 року № 872/2014 
відзначається з метою віддання належної шани патріо-
тизму й мужності громадян, котрі восени 2004 року та у 
листопаді 2013 р. – лютому 2014 р. стали на захист демо-
кратичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, 
національних інтересів нашої Держави та її європейського 
вибору, утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії.

Згідно з Указом Президента № 431/2007 від 21 травня 
2007, кожну четверту суботу листопада в Україні відзнача-
ється День пам’яті жертв голодоморів, коли вшановують 
жертв геноцидів українського народу, внаслідок котрих 
насильно винищувалася нація.

ПАМ’ЯТАЄМО, ШАНУЄМО, 
ПИШАЄМОСЬ І ДЯКУЄМО!

14 жовтня 2019 р. з нагоди знаменної дати – Дня захисника України, Дня козацтва, Дня створен-
ня Української Повстанської Армії та свята Покрови Пресвятої Богородиці – у Ямниці, Павлівці, 
Сільці і Тязеві вшанували захисників усіх поколінь, котрі у минулому та в умовах сучасності при-
чинилися до збереження волі й територіальної цілісності нашої Держави.

У кожнім населенім пункті громади заходи розпо-
чалися традиційно із богослужінь, під час яких парафія-
ни спільно молилися за мир та спокій в Україні і проха-
ли здоров’я й Божої опіки для мужніх воїнів, змушених 
сьогодні, ризикуючи власним життям, боронити рідну 
землю від ворога.

У Ямниці урочистості продовжилися поминальною 
панахидою біля пам’ятника Борцям за волю України. Після 
спільної молитви до присутніх звернувся голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади Роман Крутий. Від 
себе особисто та від імені депутатів ОТГ він привітав усіх 
з великим святом, висловив особливу вдячність україн-
ським воїнам за мирне небо і побажав усім захисникам 
незалежності України міцного здоров’я, єдності, упевне-
ності, мужності  і патріотизму в серцях:

“Шановні захисники, дякуємо вам за те, що зупинили 
ворога на східних кордонах нашої батьківщини і продо-
вжуєте боронити їх сьогодні. Ми разом з вами прагнемо 
миру і боремося, щоби не було вибухів на нашій землі, щоб 
не плакали українські матері, а наші діти – жили в багатій 
та квітучій країні і відчували гордість за свою державу”.

У селі Павлівка цього дня також вшановували укра-
їнських воїнів. Заходи традиційно відбулися біля могил, 

де поховані герої Української повстанської армії. Міс-
цеві парохи відслужили поминальну панахиду за по-
леглими вояками, після чого аматори павлівського 
будинку культури разом з учнями Павлівського лі-
цею представили увазі присутніх літературно-музич-
ну композицію.

У Сільці після Божественної Літургії у місцевому 
храмі захисників нашої держави традиційно вшанува-
ли поминальною панахидою біля пам’ятника Борцям за 
волю України. Після спільної молитви учасники театру 
художнього слова БК с. Сілець представили увазі при-
сутніх літературну композицію. Продовжилися заходи 

патріотичним концертом за участі місцевих артистів-
аматорів, котрі у піснях, поезії і танцювальних виступах 
дякували відважним героям за мужність.

Віддала шану українським захисникам і грома-
да с. Тязів. Після Служби Божої у храмі Архістратига 
Михаїла тязівчани біля пам’ятника Борцям за волю 

України спільно помолилися за душі полеглих вої-
нів, а учасники художньої самодіяльності місцевого 
будинку культури представили патріотичну літера-
турно-музичну композицію. Далі громада разом із 
учасниками бойових дій пройшлася спільною ходою 
до могили тязівських повстанців в урочищі “Вили”, 
аби віддати належне героям національно-визволь-
ної боротьби.

Шануймо захисниць і захисників України — тепе-
рішніх, полеглих і прийдешніх. Підтримуймо їх словами 
вдячності за те, що вони боронять рідну землю, ризику-
ють своїм життям, віддають здоров’я і жертвують свої-
ми мріями за наше з вами мирне небо.
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ПАВЛІВКА ВІДСВЯТКУВАЛА 
СВОЮ 437 РІЧНИЦЮ

25 серпня 2019 року село Павлівка, відсвяткувало свою 437 річницю. Уро-
чисті заходи розпочалися із Божественної Святої Літургії у церкві святого 
Миколая. На літургію завітав голова сільської ради ОТГ Роман Крутий, отці 
парафій із громади та гості. Чудовим співом величав Службу Божу церков-
ний хор під керівництвом регента, начальника відділу культури, молоді та 
спорту Христини Попадинець.

Продовженням заходів стали спортивні 
змагання. Кілька команд позмагались між 
собою за нагороди і грамоти у міні-футболі. 
Після цього усі охочі спробували свої сили 
у підніманні гирі та перетягуванні канату, в 
ударах м’яча на точність.

Погода була чудовою і настрій святко-
вий. Мешканці Павлівки та гості зібралися 
разом на місцевому стадіоні, щоб разом від-
значити день народження села. На місці про-
ведення свята діяла виїзна торгівля, а для ді-
тей було організовано розважальні атракції. 
Депутати Ямницької ОТГ, від Павлівки, радо 
запрошували гостей дійства на частування, 
пригощали  смачними, традиційними  пав-
лівськими стравами.

 Урочиста частина святкувань розпоча-
лась словами щирих привітань від керівництва 
Ямницької ОТГ Тисменицького району. Голова 
Ямницької об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий привітав мешканців Павлівки з 
Днем села, побажавши громаді процвітання, 
добробуту, благополуччя й гарного настрою.

 В. о. старости с. Павлівка Іван Вацеба у 
своєму вітальному слові бажав односельча-
нам радості, миру, добра і всіх благ.

 Святкова атмосфера супроводжувалась 
щирими вітаннями голови Тисменицької ра-
йонної ради Тетяни Градюк, а також запроше-
них на дійство представників сіл Ямницької 
об’єднаної громади.  Гості свята, зокрема, в.о. 
старост сіл Ямницької ОТГ і настоятелі цер-

ков також зверталися до жителів Павлівки 
зі щонайкращими побажаннями доброї долі, 
процвітання й усіляких гараздів.

Голова об’єднаної громади Роман Крутий 
та в.о. старости Павлівського старостинсько-
го округу Іван Вацеба вручили подяки кращим 
жителям села у різних номінаціях – наймолод-
шій і найстаршій жителькам, подружнім парам, 

які цьогоріч святкують золоте весілля, а та-
кож наймолодшій подружній парі, павлівчанам, 
які святкували свій день народження разом із 
днем села, та учениці павлівського ліцею, яка 
отримала відзнаку «Учень року». Урочисто на-
городили й переможців спортивних змагань.

Фестини продовжились концертом за 
участі місцевих колективів із сіл Павлівка, 

Ямниця, Тязів, Сілець, а також відомих ар-
тистів естради – народного артиста України 
Івана Поповича та Андріани. Цікава мистець-
ка танцювальна концертна програма пода-
рувала усім гостям незабутню атмосферу. 

Завершилося святкування Дня села да-
леко за північ святковою дискотекою під 
відкритим небом.

СЕЛО СІЛЕЦЬ ВІДЗНАЧИЛО 581-У РІЧНИЦЮ З ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ
8 вересня 2019 р. село Сілець відзна-
чило 581-у річницю від першої пи-
семної згадки про населений пункт.
 За традицією для кожного українського 

християнина святкування розпочалося з Бо-
жественної Літургії у місцеву храмі за участі 
священиків сіл Ямницької ОТГ. Богослужіння 
відвідали голова Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади Роман Крутий, голо-
ва Тисменицької районної ради Тетяна Гра-
дюк, секретар Ямницької сільської ради ОТГ 
Юрій Проценко, в.о. старости села Сілець Інна 
Дейдей, депутати Ямницької сільської ради 
ОТГ Михайло Юркевич, Любов Гнатковська 
та Ігор Добрянський.

На завершення Літургії настоятель храму 
Різдва Христового о. Василь Смицнюк вру-
чив Роману Крутому подяку за співпрацю, 
сприяння й підтримку парафії церкви Різдва 
Христового у с. Сілець.

Після Служби Божої подвір’я храму на-
повнилось щирим дитячим сміхом, адже для 
дітвори було організовано банси – танці-ру-
ханки, котрі подарували усім присутнім радіс-
ний настрій та піднесену атмосферу.

 Святкування продовжилися спортивни-
ми заходами для жителів села. Зокрема, на 
місцевому стадіоні відбувся футбольний матч 
між командами c. Сілець та с. Верхній Угринів, 
який приніс перемогу гостям із рахунком 2:1.

 В рамках організованих спортивних зма-
гань мешканці Сільця спробували свої сили 

в армреслінгу, ударах по м’ячу на точність, 
волейболі, шашках, підніманні гирі, стриб-
ках через скакалку та перетягуванні канату. 
Найактивніші спортсмени були нагороджені 
грамотами й подарунками.

 Організатори свята подбали про те, щоб 
усім, незалежно від віку й уподобань, було 
весело та цікаво. Діяла виїзна торгівля, а для 
найменших влаштували розважальні атракції.

  До уваги гостей та жителів Сільця було 
представлено виставку картин сілецьких май-
стрів декоративно-прикладного мистецтва. Пей-
зажі, натюрморти та портрети захоплювали від-
відувачів виставки майстерністю виконання і 
засвідчили справжні таланти місцевих умільців.

 Згодом розпочалися урочиста частина 
та концертна програма святкування. До меш-
канців і гостей звернувся голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий, який від імені депутатів Ямницької 
ОТГ та від себе особисто привітав жителів з 
Днем народження населеного пункту. Очіль-
ник громади зазначив, що вже другий рік по-
спіль село Сілець продовжує свій активний 
розвиток у складі Ямницької ОТГ:

  “Керівництво ОТГ надалі допомага-
тиме громаді села у вирішенні ключових 
проблем і завдань, щоб створити кожному 
мешканцю доступні й комфортні умови для 
проживання”.

  Роман Крутий подякував усім, хто сво-
єю працею робить внесок у процвітання на-
селеного пункту і побажав жителям здоров’я, 
добробуту, гарного настрою, Божого благо-
словення, достатку і щонайкращих гараздів.

  З вітальним словом до громади села 
звернулася й голова районної ради Тетяна 
Градюк, яка поздоровила жителів села з цим 
чудовим святом та побажала щастя, добра, 
успіхів, миру і благополуччя.

Приємним моментом недільного дійства 
стало нагородження жителів села у різних 
номінаціях. Відзначили найстаршого і най-
молодшого мешканців, а також найстаршу і 
наймолодшу подружні пари. Крім того, відзна-

кою та грамотою була нагороджена Вікторія 
Ганущак, лауреат Премії Ямницької ОТГ “Об-
даровані діти громади” 2019 р. у номінації 
“Творча особистість року”.

Слова вдячності й вітання для одно-
сельців лунали з вуст в.о. старости с. Сі-
лець Інни Дейдей та пароха села о. Васи-
ля Смицнюка. 

 Зі щирими вітаннями до сільчан почер-
гово звернулися  в. о. старости села Тязів 
Василь Боднарчук, парох с. Тязів о. Дмитро 
Кубацький, парох с. Павлівка о. Василь Сень-
ко, а також сотрудник парафії св. Миколая 
с. Ямниця о. Ярослав Рожак.

 Насичена концертна програма додавала 
всім присутнім піднесеного настрою. Гостей 
та учасників свята розважали виступи міс-
цевих аматорських колективів і вокалістів.

 Музичними дарунками привітали жите-
лів Сільця й представники будинків культури 
населених пунктів Ямницької ОТГ.

 Продовжив дійство і потішив усіх за-
пальними піснями прикарпатський гурт 
“Гардамани”. Публіка була в захваті, адже 
артисти вийшли між рядів і співали разом 
з глядачами.

 Фестини завершилися далеко за північ 
святковою дискотекою під відкритим небом. 
Святкування 581-ї річниці села Сілець вдало-
ся на славу, а тепла атмосфера недільного 
дійства подарувала всім учасникам торже-
ства незабутні враження та емоції.

ТЯЗІВЧАНИ ВІДЗНАЧИЛИ 797-Й ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ РІДНОГО СЕЛА
22 вересня 2019 року найдавніше у Ямницькій об’єднаній територіальній гро-
маді село Тязів святкувало 797-му річницю з часу першої писемної згадки 
про населений пункт.
Під час ранкової Божественної Святої 

Літургії у місцевому храмі за участі настоя-
телів церков Ямницької громади парафіяни 
молилися за мир і спокій в Україні та добробут 
рідного села. Богослужіння відвідали голова 
Ямницької об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, секретар Ямницької сільської 
ради ОТГ Юрій Проценко, в.о. старости села 
Тязів Василь Боднарчук, депутати Ямницької 
сільської ради ОТГ Ігор Литвинець, Василь 
Ковальчук та Василь Квасній. Для парафії 
Святого Архистратига Михаїла цей день став 
особливим, адже парох села о. Дмитро Ку-
бацький отримав статус настоятеля храму. 
На завершення Літургії отець вручив Роману 
Крутому подяку за сприяння й вагому підтрим-
ку у відновленні тязівської святині.

Продовжилися недільні фестини ціка-
вими заходами, які розважали гостей свя-
та і нікого не залишили байдужим. Активна 
молодь спробувала свої сили у спортивних 
змаганнях: кілька команд зіграли між собою 
у міні-футбол, місцеві силачі підіймали гирю, 
жваві і завзяті стрибали через скакалку, а 
наостанок дві команди перетягували канат. 
Найактивніші за свої старання й досягнення 
отримали заохочувальні призи.

Поки спортсмени-аматори випробову-
вали фізичний дух, талановита дітвора де-
монструвала свої художні здібності під час 

конкурсу “Малюнок на асфальті”. Юні маляри 
різних вікових категорій дуже старалися і ви-
водили кольоровою крейдою дитячі шедев-
ри, за що й були нагороджені подарунками.

Погожого дня на території біля Будинку 
культури було гамірно: звідусіль лунав щирий 
дитячий сміх, бо для найменших влаштували 
розважальні забави і діяла виїзна торгівля. 

Відвідувачі дійства мали змогу також 
переглянути виставку робіт декоративно-при-
кладного мистецтва жителів села, арсенал 

якої налічував: автентичний одяг, живописні 
картини художників, колаж з фотоісторією 
Тязева, книги, квіткові, фруктові й овочеві 
композиції, а також цікаву фотозону.

Святковий день в Тязеві плавно переті-
кав у вечірню концертну програму. Урочисту 
частину дійства розпочав хор “Родина” із піс-
нею „Село моє рідне”. Благословив та приві-
тав усіх присутніх настоятель храму Святого 
Архистратига Михаїла о. Дмитро Кубацький.

Зі словами щонайкращих вітань з нагоди 
поважної дати звернувся до присутніх голова 
Ямницької об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий. Від імені депутатів та від себе осо-

бисто він привітав тязівчан з Днем народження 
їх рідного села, побажавши міцного здоров’я, 
достатку, впевненості у завтрашньому дні, до-
бробуту, щастя й усіляких гараздів. Очільник 
громади подякував усім, хто докладає зусиль 
на благо процвітання Тязева, бо уже другий рік 
поспіль завдяки спільній праці та злагодженій 
роботі керівництва ОТГ, депутатів громади, в.о. 
старости села, місцевого духовенства і небай-
дужих жителів продовжується активний розви-
ток населеного пункту у складі Ямницької ОТГ.

Щирі поздоровлення та побажання для 
односельчан з нагоди святкової дати висло-
вив в.о. старости села Василь Боднарчук.

Приємним моментом недільного дійства 
стало відзначення жителів Тязева у різних 
номінаціях. Привітали найстаршу і наймо-
лодшу подружні пари, найстаршого та най-
молодшого жителів, а також а також іменин-
ників, котрі цього дня святкували свій День 
народження.

Вітали мешканців з поважною річни-
цею найдавнішого в об’єднаній громаді на-
селеного пункту в.о. старост сіл Павлівка 
(Іван Вацеба) та Сілець (Інна Дейдей). На-
стоятелі церков населених пунктів Ямниць-
кої об’єднаної громади о. Василь Смицнюк, 
о. Василь Сенько та отець-митрат Богдан Ку-
рилів бажали жителям Тязева Божої опіки і 
дарували своє благословення.

Дійство продовжилося концертною 
програмою за участі артистів-аматорів та 
художніх колективів будинків культури Тя-
зева, Сільця, Ямниці і Павлівки. Талановиті 
виконавці тішили публіку зі сцени яскрави-
ми фольклорно-мистецькими, музичними, 
драматичним, танцювальними та вокально-
інструментальними виступами, наповнивши 
атмосферу торжества позитивними емоціями.

Ближче до вечора всіх організаторів, 
господарів та гостей свята розважали відомі 
прикарпатські зірки естради Христина Яцук 
та Олег Чигер.

Відзначення 797-ї річниці села Тязів по-
дарувало усім відвідувачам фестин гарний 
настрій, кульмінацією якого стала розважаль-
на молодіжна дискотека.
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ЯМНИЦЬКА ОТГ 
НА ФЕСТИВАЛІ ГРОМАД

У неділю, 08 вересня 2019 р. Ямницька об’єднана територіальна громада стала одним з 
одинадцяти учасників Фестивалю громад, який пройшов у Старобогородчанській ОТГ.
Метою Фестивалю є поширення кращих 

практик залучення мешканців ОТГ до прийняття 
рішень, обмін досвідом між громадами та нала-
годження комунікації.  Ямницьку ОТГ запросили 
долучитися до цікавої ініціативи як учасника Між-
народного проекту “Децентралізація приносить 
прозорість та ефективність в освіті та медицині” 
за фінансової підтримки міжнародної організації 
Глобал Ком’юнітіз (Global Communities). Таке свято 
було вперше організоване для громад-партнерів 
Програми DOBRE в рамках проекту “Голос грома-
ди у місцевому самоврядуванні”.

Ямницьку об’єднану громаду на Фести-
валі у Старих Богородчанах представляли: 
депутат сільської ради ОТГ Мар’ян Дерун, на-
чальник відділу освіти громади Наталія Вин-
ник, начальник відділу проектів ОТГ Мар’яна 
Підгаєцька, керівник КНП “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги” Марина Остров-
ська, головний спеціаліст відділу загальної 
та організаційної роботи ОТГ Микола Босо-
вич, учитель образотворчого мистецтва Ям-
ницького ліцею Анатолій Лесів, представник 
ГО “Молодіжний альянс Ямниці” Станіслав 
Павлів, а також ямничанка Роксолана Гасяк.

Кожна громада-учасниця ділилася до-
свідом та репрезентувала свої культурні, еко-
номічні й інші надбання від часу об’єднання. 
Представники громад проводили різнома-
нітні майстер-класи, демонстрували вироби 
декоративно-прикладного мистецтва, посуд, 
етнічний національний одяг та предмети по-
буту. Зокрема, під час дійства функціонувала 
“алея громад”, на якій Ямницька ОТГ мала 
нагоду представити свої досягнення, само-
бутність, привабливість, історико-культурні 
особливості й успішні приклади економіч-
ного розвитку.

Учасники фестин активно підходили до на-
мету Ямницької громади для ближчого знайом-
ства, а її представники охоче ділилися успішними 
прикладами розвитку ОТГ після реформи децен-
тралізації, зокрема, у сферах освіти, культури, 
медицини, молодіжної політики, інфраструктури, 
економіки та міжнародного співробітництва.

У другій половині дня відвідувачів захо-
ду чекала культурно-розважальна програма. 
Аматорські колективи-учасники Фестивалю 
розважали публіку музичними, вокальними, 
інструментальними й танцювальними висту-
пами. Ямницьку об’єднану територіальну гро-
маду на сцені представила талановита вока-
лістка, лауреат першого ступеня Міжнародного 
вокального конкурсу ім. Квітки Цісик Роксо-
лана Гасяк із піснею “Я піду в далекі гори”.

Протягом усього фестивального дня па-
нувала піднесена атмосфера, яка подарувала 
всім учасникам незабутні враження та емоції. 
Організатори дійства запевняють, що такий 
захід на Прикарпатті, починаючи з цього ро-
ку, стане доброю традицією. 

Ямницька ОТГ вдячна організаторам Фес-
тивалю Громад за можливість бути частиною 
цікавого заходу, що згуртував прикарпатські 
ОТГ для ближчого знайомства, взаємообміну 
досвідом та напрацювання креативних ідей 
щодо успішного розвитку в різних напрямках.

За словами голови Ямницької об’єднаної 
територіальної громади Романа Крутого, 
участь Ямницької ОТГ у Фестивалі стала ко-
рисним досвідом, оскільки такі заходи не 
тільки єднають людей, але й дозволяють 
обмінятися кращими практиками у сфері за-
лучення громадськості  до суспільного життя 
в ОТГ, що є невід’ємним фактором успішної 
взаємодії влади та мешканців.

ОГОЛОШЕННЯ
До відома мешканців вулиць Нова, Шевченка, провулка Поповича у с. Ямниця!
Інформуємо Вас про те, що для отримання технічних умов на водовідведен-

ня індивідуального житлового будинку в КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 
Вам необхідно звернутися в Ямницьку сільську раду ОТГ для написання відпо-
відної заяви, за адресою: село Ямниця, вул. Галицька, 36.

Із собою необхідно мати:
1) копію документа на право власності на житловий будинок;
2) копію паспорта власника (власників) будинку (землі);
Вартість технічних умов скаладає 640 грн. (станом на 20 грудня 2019 р.)
Відповідальна особа: Дерун Мар’ян Богданович
Контактний телефон: +38 099 054 95 31

Виконавчий комітет Ямницької сільської ради ОТГ

НАВИКИ КРОЮ І ШИТТЯ? 
З НОВОЮ ТЕХНІКОЮ – ЛЕГКО!

Ліцеям і гімназіям Ямницької ОТГ презентували сучасне обладнання, завдя-
ки якому школярі матимуть змогу на уроках трудового навчання опанувати 
мистецтво крою і шиття.
Відділом проектів та програм Ямниць-

кої сільської ради ОТГ була подана заявка на 
участь в дев’ятому обласному конкурсі проек-
тів та програм розвитку місцевого самовряду-
вання. Проект під назвою “Державно-приватне 
партнерство – розвиток туризму та соціальної 

інфраструктури громади” передбачав покра-
щення профорієнтації учнів шляхом створення 
в освітніх закладах швейних майстерень, а та-
кож облаштування швейного цеху на території 
ОТГ, що сприятиме розвитку підприємництва, 
створенню нових робочих місць, зростанню 
зайнятості учнівської молоді та поліпшенню 
інвестиційної привабливості й туристичної 
інфраструктури громади в цілому.

На шляху реалізації доброї справи, яку 
курувала начальник відділу проектів Мар’яна 
Підгаєцька,  було докладено чимало спільних  
зусиль. Учасники проекту долучилися фінан-
сово й активно співпрацювали між собою – 
було створено робочу групу, підписано договір 
про державно-приватне партнерство, а також 
закуплено саму техніку. Загальний бюджет 
проекту становить 950 тис. грн., з яких 500 
000 – субвенція з обласного бюджету, 100 000  
– кошти бюджету Ямницької ОТГ та  350 000 

– фінансування з боку партнера проекту, жи-
теля Сільця Романа Дуди.

Нещодавно підприємець провів для шко-
лярів Сілецької гімназії демонстрацію зі збору 
та функціонування закупленої швейної техні-
ки. Майстер-клас відвідали голова Ямниць-

кої об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий, секретар Ямницької сільської ради 
Юрій Проценко, начальник відділу проектів 
ОТГ Мар’яна Підгаєцька, директор Сілець-

кої гімназії Любов Гнатковська та педаго-
гічний колектив навчального закладу. Під 
час презентації учні з цікавістю розглядали 
новинку, що з’явилася у їхній альма-матер, 
ставили запитання, допомагали у процесі 
збору обладнання і навіть спробували шити. 
Такі зустрічі пройшли також у Ямницькому 
та Павлівському ліцеях, Тязівській гімназії.

“Завдяки реалізованому проекту і по-
яві у навчальних закладах сучасного швей-
ного обладнання школярі Ямницької ОТГ 
матимуть змогу оволодіти всіма необхідни-
ми навиками шиття та апробувати їх, а де-
кому це допоможе визначитися із вибором 
майбутнього фаху. Допрофесійна підготов-
ка є чудовою можливістю навчитися шити,  
особливо для тих учнів, хто вирішить після 
дев’ятого класу здобути  професійну освіту 
швейного виробництва”, – зазначив голова 
ОТГ Роман Крутий.

Таким чином, спільним зусиллями у Ям-
ницькій об’єднаній територіальній громаді 
успішно втілили черговий проект, що поєд-
нав у собі кілька суспільно-корисних цілей.

У ТЯЗЕВІ ВІДБУВСЯ СХІД СЕЛА
У неділю, 24 листопада 2019 року, у Тязеві пройшов схід громади села, під 
час якого відбувся публічний звіт голови Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Романа Крутого про роботу в Тязівському старостинському окрузі 
від початку діяльності ОТГ.
Учасниками зустрічі були також секретар 

Ямницької сільської ради ОТГ Юрій Проценко, 
депутати Тязівського старостинського округу 
Василь Ковальчук, Ігор Литвинець, Василь 
Квасній, Роман Тюн, в.о. старости Василь 
Боднарчук, настоятель парафії Архистратига 
Михаїла о. Дмитро Кубацький,  працівники 
апарату сільської ради ОТГ, громадськість.

На схід громади села до зали місцевого 
будинку культури прийшли близько 80-ти ак-
тивних мешканців Тязева. Протягом години 
присутні мали нагоду послухати інформацію 
про стан справ у Тязівському старостинсько-
му окрузі та об’єднаній громаді загалом, про 
те, чого вдалося досягнути спільними зусил-
лями. Було здійснено акцент на позитивних 
змінах внаслідок реформи децентралізації 
та приєднання с. Тязів до складу Ямницької 
ОТГ. Розвиток населеного пункту за цей пе-
ріод помітно активізувався у багатьох сфе-

рах, з-поміж котрих зокрема: дорожня інф-
раструктура та благоустрій, освіта, культура, 
спорт, медицина, духовне життя, управління 
і надання послуг, підтримка ініціатив гро-
мадськості та ін.

Кім того, у ході конструктивного діало-
гу жителі почергово ставили свої запитання 
голові Ямницької ОТГ, на які отримали ґрун-
товні відповіді, також висловлювали свої 
думки, акцентували увагу на найболючіших 
проблемах та висували пропозиції щодо їх 
вирішення.

Під час розгляду порядку денного Роман 
Крутий зазначив, що за два роки діяльності 
у складі Ямницької ОТГ у населеному пункті 
вдалося втілити в життя чимало поставлених 
завдань саме завдяки консолідації зусиль 
керівництва громади, депутатів, керівників 
підприємств, установ та організацій, підпри-
ємців, а також активних мешканців.

На завершення громадських зборів до 
присутніх з вітальним словом  звернувся в.о. 
старости Василь Боднарчук. Він подякував 
керівництву ОТГ за зустріч та спільну працю, 

яка помітно покращила розвиток Тязівсько-
го старостинського округу.

Настоятель храму Архистратига Михаї-
ла о. Дмитро Кубацький благословив усіх на 
подальші добрі справи, які у майбутньому 
обов’язково принесуть Тязеву процвітання 
у складі об’єднаної громади. 

Наостанок голова Ямницької ОТГ Ро-
ман Крутий подякував усім присутнім за 
таку плідну зустріч і висловив сподівання, 
що мешканці Тязева надалі активно долу-
чатимуться до діяльності місцевих органів 
влади та сприятимуть розвитку свого села 
і громади загалом.

“СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР” 
НА ПІСЕННОМУ ЯРМАРКУ
21 вересня 2019 р., у велике християнське свято Різд-
ва Пресвятої Богородиці, учасники клубу “Сільський 
господар” взяли участь у традиційному осінньому пі-
сенному ярмарку – святі пісні та врожаю, яке щорічно 
відбувається в обласному центрі.

На фестини до Народного дому “Просвіта” 
того дня прибули аматорські колективи і ви-
конавці з м. Івано-Франківська й області. Під 
час урочистої ходи вулицями міста учасники 
свята демонстрували дари цьогорічного уро-
жаю – вишукані фруктові та овочеві компози-
ції. А опісля на просвітянській сцені звучало 
колоритне різноманіття українських пісень, 
які подарували присутнім незабутні емоції.

 Представити урожай з рідної землі на 
цікавому дійстві мали можливість і учасни-
ки ямницького клубу “Сільський господар”. 

Голова клубу Антон 
Іваночко у своєму 
вітальному слові 
зазначив, що ве-
ликою насолодою 
та користю для ті-
ла й душі є праця 
на своїй землі, котра згодом і винагороджує 
працелюба щедрими дарами. 

  Учасники клубу “Сільський господар” 
щиро вдячні сільському голові Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Романові 

Крутому за підтримку і сприяння в організа-
ції просвітницьких поїздок та екскурсій, які 
дарують чудову нагоду перейняти цікавий 
досвід у сфері функціонування сільського 
господарства.
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ТРЕНІНГ З НАДАННЯ 
ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ
Первинна медична допомога передбачає забезпечення цілісного підходу 
до медичного обслуговування лікарями загальної практики — сімейної 
медицини в умовах амбулаторії або за місцем проживання пацієнта.
28 листопада 2019 р. для працівників медичних установ Ямницької ОТГ від-

бувся навчальний тренінг з надання першої невідкладної медичної допомоги. 
Метою заходу було закріпити та відпрацювати алгоритми дій при наданні пер-
шої невідкладної допомоги, згідно з сучасними міжнародними стандартами.

Навчання провів заслужений лікар України, викладач кафедри анестезіо-
логії та інтенсивної терапії Сергій Колосовський. У рамках навчання медичними 
працівниками всіх підрозділів Центру первинної медико-санітарної допомоги 

Ямницької сільської ради ОТГ відпрацьовувались основні кроки проведення 
серцево-легеневої реанімації у перші хвилини в умовах  медичної установи та 
на вулиці. Кожен спробував провести непрямий  масаж серця на навчальних 
манекенах-тренажерах, провести штучну вентиляцію легень з використанням 
мішка Амбу, оволодіти принципами роботи з дефібрилятором.

Особливу увагу під час навчання приділили діагностиці анафілактичного шоку,  
основним принципам  надання невідкладної допомоги у разі його виникнення.

Тренінгова система навчання медичного персоналу не тільки забезпечує 
стабільне зростання продуктивності та ефективності праці, професійний ріст, а 
й підвищує мотивацію працівників, поліпшує психологічний клімат у колективі.

Представники медичної сфери Ямницької об’єднаної громади вдячні лікарю 
Сергію Колосовському за якісний та інформативний інструктаж, добру нагоду об-
мінятися набутим досвідом, проаналізувати його та інтегрувати у групову роботу.

МОЛОДІЖНА РАДА ЯМНИЦІ 
ПІДВЕЛА ПІДСУМКИ 

ДВОРІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У неділю 15 грудня 2019 р. відбулися підсумкові збори ГО “Мо-
лодіжний альянс Ямниці”, на яких було підведено підсумки дво-
річної діяльності організації, а також проведено голосування за 
вибори голови молодіжної ради.
На зустріч в актовій залі Ямницького ліцею зібралося близько 25 людей, 

з-поміж котрих зокрема депутат Ямницької сільської ради ОТГ Ростислав Сьов-
ко, працівники апарату сільської ради, представники ГО “МАЯ” та активна мо-
лодь села.

Голова організації Мар’ян Новосільський представив увазі присутніх звіт 
стосовно функціонування місцевої молодіжної ради з моменту її заснування. Бу-
ло обговорено результати двох років спільних напрацювань, протягом яких мо-
лоді активісти неодноразово ставали учасниками культурно-мистецького, спор-
тивного та громадського життя Ямниці й об’єднаної громади загалом. Завдяки 
діяльності ГО “МАЯ” було проведено різноманітні тематичні зустрічі для молоді, 
сеанси кіно під відкритим небом, дискотеки, екскурсійні поїздки тощо. Учасники 
організації активно долучаються до проведення тематичних концертів у Ямниці, 
на рівні ОТГ і навіть за кордоном. Зокрема, у вересні мали можливість представ-
ляти громаду на святкуванні у польській ґміні Свьонтки, де продемонстрували 
іноземним друзям неперевершені танцювальні номери. Представники ямницької 
молоді вже двічі організували та провели на високому рівні свято Івана Купала. 
Крім того, вони підтримують нужденних, організовуючи різноманітні благодійні 
акції. Цьогоріч молодіжна рада подала три заявки на участь у місцевому конкурсі 
проектів “Програма Бюджету участі Ямницької ОТГ 2019 р.”, дві з яких перемогли 
і отримали по 25 тис. грн. з місцевого бюджету на реалізацію. І це далеко не весь 
перелік заходів, які були здійснені за участі представників ГО “МАЯ”.

Завершуючи свою доповідь, Мар’ян Новосільський подякував усім установам 
громади за підтримку, зокрема сільській раді, відділам освіти і культури ОТГ та кож-
ному, хто активно долучається до функціонування “МАЯ”, докладає старань і вносить 
свою лепту у розвиток молодіжної справи в громаді.

Окрему вдячність голова ГО “МАЯ” висловив місцевій владі та голові Ям-
ницької об’єднаної територіальної громади Романові Крутому, котрий всебічно 
підтримує діяльність молоді, сприяючи реалізації молодіжних ініціатив та за-
лученню юних активістів до громадського життя в ОТГ.

У другій половині зустрічі відбулися вибори голови ГО “МАЯ” на наступні 
два роки, за результатами яких головою молодіжної ради Ямниці одноголосно 
було вдруге обрано Мар’яна Новосільського. Наостанок молодь обговорила 
плани на діяльність організації у найближчий час.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
МУЗИКИ

1 жовтня 2019 р. до Міжнародного дня музики вихованці та 
викладачі Ямницької дитячої музичної школи організували 
урочистий концерт.
У залі, де проходило дійство, бу-

ло ніде яблуку впасти, адже на свято 
за участі вихованців музичної шко-
ли зійшлася чимала аудиторія. Гос-
тями мистецької події були голова 
Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий, в.о. старости 
с. Павлівка Іван Вацеба, депутат Ям-
ницької ОТГ Михайло Третяк, т.в.о. 
начальника відділу культури, молоді 
та спорту Марта Вацеба, начальник 
відділу освіти Наталія Винник, учні 
школи, батьки і поціновувачі музич-
ного мистецтва.

Талановиті вихованці закладу 
і їхні наставники, а також випускни-
ки школи підготували багато ціка-
вих вокальних та інструментальних 

номерів соло, у дуетах, тріо й колек-
тивах, котрі подарували глядачам 
годину естетичної насолоди. Роз-
почався святковий концерт музич-
ним привітанням від хору молод-
ших класів “Барви весни”. Протя-
гом дійства виконавці демонстру-
вали свої музичні здібності співом 
та грою на бандурі, фортепіано, сак-
софоні, скрипці, баяні, флейті, гіта-
рі. Юні учні-першачки, котрі тільки 
розпочинають музичний шлях, роз-
повідали про свої улюблені музичні 
інструменти, на яких вони хочуть 
навчитися грати. Свій вокально-ін-
струментальний дарунок присутнім 
представила спеціально запрошена 
гостя, студентка Одеської консерва-

торії, талановита бандуристка Окса-
на Сисак. Приємною несподіванкою 
для глядачів стали музичні вітання у 
виконанні вокально-інструменталь-
ного ансамблю “Реприза”.

По завершенні концертної 
програми з нагоди Міжнародно-
го дня музики до ямницького му-
зичного колективу звернувся голо-
ва Ямницької ОТГ Роман Крутий. 

Він привітав усіх зі святом, 
подякував викладачам за 
їхній нелегкий труд, відда-
ність справі й професіона-
лізм, побажавши терпіння, 
наснаги і сил, а учням очіль-
ник громади зичив успіхів, 
підкорення музичних вер-
шин та високих досягнень 
у майбутньому. Також сіль-
ський  голова  відзначив 
викладачів школи Оксану 
Мар’яш, Марію Павлусик та 
Галину Федунишин грамота-
ми-подяками за багаторічну 
творчу працю в естетично-

му вихованні молоді та з нагоди 
професійного свята.

Зі щонайкращими вітаннями 
для музикантів виступила т.в.о. на-
чальника відділу культури, молоді 
та спорту громади Марта Вацеба, 
яка щиро подякувала викладачам 
за те, що прищеплють дітям любов 
до музики, а батькам – за підтрим-
ку своїх чад у прагненні опанувати 
музичне мистецтво.

Директор Ямницької ДМШ 
Світлана Бойко у своєму вітально-
му слові щиро подякувала керів-
ництву громади та голові Роману 
Крутому за велику підтримку мате-
ріальної бази закладу та всебічну 
допомогу, завдяки яким кількість 
охочих навчатися музичноого мис-
тецтва у Ямницькій ДМШ помітно 
зростає, і цьогоріч кількість учнів 
налічує  уже 31. 

Концертне дійство пройшло у 
теплій атмосфері і подарувало гля-
дачам велике естетичне задоволен-
ня й незабутні емоції.

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Сонячної неділі 20 жовтня 2019 р. в актовій залі Ямницького 
ліцею відбувся святково-патріотичний концерт, присвячений 
77-м роковинам з Дня створення Української повстанської армії.
На культурно-мистецьке дій-

ство завітали представники гро-
мадськості та влади: голова Ям-
ницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий, депутати ОТГ, 

заступник сільського голови Микола 
Зелінський, депутат обласної ради, 
громадський діяч Роман Ткач. Проте, 
найшанованішими почесними гос-
тями заходу стали учасники АТО – 

відважні герої Ямницької об’єднаної 
громади, котрі сьогодні змушені сто-
яти на варті збереження української 
державності.

Концертна програма була напо-
внена пісенними та музично-інстру-
ментальними номерами за участі 
артистів-аматорів будинку культу-
ри села Ямниця. Розпочалося дій-
ство звучанням гімну Української 
повстанської армії у виконанні  на-
родної аматорської хорової капе-
ли “Дзвін” ім. Романа Долчука. Свої 
творчі виступи присутнім подарува-
ли хор дівчат Ямницького ліцею, во-
кальні жіночі ансамблі “Берегиня” і 
“Калина”, вокальний чоловічий ан-
самбль “Відродження”, дитячий ан-
самбль “Співаночка”. Розчулила гля-
дачів повстанська пісня “В ту осін-
ню нічку” у виконанні талановитого 
ямничанина Василя Каляндрука. Па-
тріотичні музично-інструментальні 

композиції репрезентували вихован-
ці та викладачі Ямницької дитячої 
музичної школи.

Під час концерту голова Ям-
ницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий звернувся 
до захисників з вітальним словом, 
подякував за мужність і героїзм, 
побажавши сил, терпіння, міцного 
здоров’я, родинного тепла та мир-
ного неба. Крім того, очільник гро-
мади відзначив нагородами героїв 
УПА, ветеранів війни в Афганістані 
та учасників АТО. Також сільський 
голова подякував учасникам худож-
ньої самодіяльності, відділам куль-
тури і освіти громади та усім, хто 
своїми стараннями причинився до 
організації патріотичного концерту.

“Такі заходи дуже потрібні, 
адже вони є проявом щирої вдяч-
ності, великої шани та глибокої пова-
ги до українських захисників усіх ча-
сів. Особливо сьогодні ми маємо не 
забувати подвиги відважних хлопців 
на сході, які щодня, ризикуючи свої-
ми життями в умовах неоголошеної 
війни, бережуть наш з вами мир та 
спокій”, – наголосив Роман Крутий.

Полеглих бійців, котрі за період 
визвольної боротьби віддали життя 
за волю і добробут своєї Батьківщи-
ни, присутні вшанували хвилиною 
мовчання. Наостанок хорова капе-
ла разом з усіма присутніми у залі 
виконали Державний Гімн України. 
Культурно-мистецький захід, присвя-
чений 77-й річниці з Дня створення 
УПА, залишив у душах глядачів щирі 
емоції та почуття патріотизму і гор-
дості за своїх героїв.
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БЛАГОДІЙНИЙ ЗИМОВИЙ 
ЯРМАРОК У ПАВЛІВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ

Напередодні свята Миколая усі діти чекають подарунків, але не кожен  має 
змогу їх отримати. Саме тому дружня шкільна родина Павлівського ліцею ви-
рішила зробити добру справу і подарувати частинку щастя тим, хто його по-
требує найбільше. У п’ятницю, 13 грудня 2019 р., в ліцеї с. Павлівка вперше 
провели благодійний солодкий ярмарок під назвою “Подаруй сироті радість”. 
Восени такі ж ярмарки пройшли у Ямницькому ліцеї та Сілецькій гімназії.
Доброчинне дійство У Павлівці відві-

дали голова Ямницької об’єднаної територі-
альної громади Роман Крутий, в.о. старости 
с. Павлівка Іван Вацеба, начальник відділу 
освіти громади Наталія Винник, директор Пав-
лівського ліцею Олександра Боднар, голова 
профспілкового комітету педагогічних пра-
цівників Тисменицького району, депутат Ям-
ницької сільської ради ОТГ Іван Когуч, отець 
Василь Сенько, учні, вчителі та інші гості.

Школярі разом зі своїми батьками ре-
тельно готувалися до заходу. Зодягнені по-
святковому у вишиванки, вони представи-
ли на ярмарку чималий асортимент, котрим 
за символічну суму пригощали усіх відвіду-

вачів, припрошуючи скуштувати апетитні 
смаколики.

Приємною несподіванкою благодійного 
вечора стали чарівні бальні танці у виконанні 
вихованців ліцею, які створили у залі особли-
ву атмосферу і подарували присутнім гарний 
настрій. Зібрані 23 000 грн. будуть витрачені 
на придбання необхідних речей та подарунків 
для дітей-сиріт.

Організатори заходу щиро вдячні усім 
небайдужим, хто вніс свою лепту в благочин-
ну справу, проявивши частинку толерантнос-
ті й милосердя, котрі нині вкрай необхідні, 
адже добро і щастя, яке ми робимо для ко-
гось, обов’язково повертаються сторицею.

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО 
ОСВІТЯН

Щорічно першої не-
ділі жовтня в Украї-
ні відзначають своє 
професійне свято 
працівники освітян-
ської сфери. Вітали 
педагогів і в Ямниць-
кій об’єднаній тери-
торіальній громаді.
Професія вчителя заслу-

говує чи не найбільшої пова-
ги, і саме цього дня школярі 
мають змогу привітати своїх 
натхненників, котрі сіють в 
дитячих душах зерна знань. 
За доброю традицією учні Ямницького і Пав-
лівського ліцеїв, Сілецької та Тязівської гім-
назій підготували для своїх вчителів урочисті 
концерти з віршами, танцями, жартівливими 
сценками, піснями й сюрпризами. Чудові по-
дарунки від вдячних дітей зробили святку-
вання особливими, подарувавши учителям 
незабутні емоції і позитивні враження. У ході 
святкувань кращі педагоги були нагороджені 
грамотами. А наостанок усі разом зробили 
пам’ятні світлини.

До закладів освіти ОТГ завітав голова 
Ямницької об’єднаної територіальної громади 

Роман Крутий. Від імені керівництва громади 
та депутатського корпусу він привітав педа-
гогів з їхнім професійним святом, побажав 
міцного здоров’я, наснаги, добра, родинно-
го затишку, благополуччя та терпіння у їхній 
відповідальній місії – виховувати в підрос-
таючому поколінні найкращі людські якості.

З нагоди свята сільський голова пере-
дав для ліцеїв та гімназій новеньку техніку – 
телевізори Smart TV, ноутбуки та принтери 3 
в 1, котрі допомагатимуть вчителям зробити 

процес навчання більш 
цікавим та продуктив-
ним, а учням – швидше 
засвоювати знання.

“Покращення якос-
ті матеріально-технічної 
бази наших ліцеїв і гім-
назій є одним із пріори-
тетних завдань керівни-
цтва ОТГ, оскільки, інвес-
туючи в освіту, ми спіль-
но дбаємо про майбут-

нє нашої громади і держави”, – наголосив 
Роман Крутий.   

Цьогоріч по-особливому святковим 
День освітян виявився для учителів Ям-
ницької ОТГ, які були на обласному рівні 

нагороджені високими відзнаками за ба-
гаторічну сумлінну працю, професіоналізм, 
педагогічну майстерність, вагомий внесок 
у виховання підростаючого покоління. Учи-
тель трудового навчання Ямницького ліцею 
Анатолій Лесів отримав подяку Міністра осві-
ти України, а вчителька біології Павлівсько-
го ліцею Христина Кицмен була відзначена 
грамотою Департаменту освіти та грошовою 
винагородою. Бажаємо всім учителям вдяч-
них учнів, які ніколи не забуватимуть дорогу 
до рідної школи!

ТУРНІР З ФУТЗАЛУ СЕРЕД 
ШКОЛЯРІВ ЯМНИЦЬКОЇ ОТГ
4 грудня 2019 р. на базі Ямницького ліцею вдруге пройшов турнір з міні-фут-
болу серед школярів 5-7-х та 8-9-х класів закладів освіти ОТГ, з метою попу-
ляризації здорового способу життя дітей та активного відпочинку.

Спортивний захід відвідали голова Ям-
ницької об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, в.о. старости с. Павлівка Іван 
Вацеба, начальник відділу освіти Ямницької 
ОТГ Наталія Винник, вчителі, батьки та учні-
вболівальники, котрі активно підтримували 
своїх однолітків.

Під виконанням Державного Гімну Укра-
їни капітани команд-учасниць спільно підня-
ли синьо-жовтий прапор. Начальник відділу 
освіти Наталія Винник побажала спортсме-
нам дружної гри, позитивних емоцій, успі-
хів та перемоги. Перед початком змагань 
приємним дарунком для гравців і присутніх 
стало музичне вітання від талановитої пав-
лівчанки Іванни Бойко.

У піднесеній спортивній атмосфері учні 
мали змогу позмагатись між собою за при-
зи та грамоти і з користю провести час. Всі 

команди протягом ігор демонстрували ак-
тивність, ентузіазм та спортивний запал у 
прагненні здобути головний приз. За резуль-
татами спортивних змагань перше місце у мо-
лодшій віковій категорії (5-7 класи) здобула 
футбольна команда Ямницького ліцею, друге 
– Павлівський ліцей, третю позицію посіли 
футболісти Сілецької гімназії, і четверте – 
гравці Тязівської гімназії. У старшій віковій 
категорії (8-9 класи) переможцем стала ко-
манда Павлівського ліцею, другу позицію 
зайняв Ямницький ліцей, третє місце здо-
були вихованці Сілецької гімназії, а почесне 
четверте – учні Тязівської гімназії. Крім того, 
голова Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий нагородив учасників 
турніру медалями, грамотами та пам’ятними 
призами. У двох вікових групах було відзначе-
но кращого бомбардира, воротаря та гравця:

1. Кращий бомбардир: Вінтонів Віталій, 
учень Павлівського ліцею (5-7 кл.); Мельник 
Михайло, учень Ямницького ліцею (8-9 кл.).

2. Кращий воротар: Секердей Максим, 
учень Ямницького ліцею (5-7 кл.); Сабада 
Максим, учень Павлівського ліцею (8-9 кл.).

3. Кращий гравець: Семець Максим, 
учень Тязівської гімназії (5-7 кл.); Пушко 

Михайло, учень Сілецької гімназії (8-9 кл.).
Голова Ямницької ОТГ привітав учнів 

з другим успішним проведенням турніру і 
подякував усім, хто долучився до його ре-
алізації, зокрема, відділу освіти та відділу 
культури, молоді і спорту громади. Роман 
Крутий побажав юним футболістам не зупи-
нятись на досягнутому і брати активну участь 
у подібних заходах, котрі не тільки сприяють 
здоровому способу життя, але єднають мо-
лодь. Очільник громади зазначив, що влада, 
у свою чергу, продовжуватиме активно спри-
яти розвитку спорту в ОТГ і докладатиме усіх 
зусиль, аби вихованці закладів освіти мали 
усе необхідне для реалізації своїх спортив-
них здібностей та уподобань.

На завершення дійства учасники, ор-
ганізатори та гості змагань зробили спільні 
пам’ятні світлини.

ШВИДШЕ! ВИЩЕ! СИЛЬНІШЕ!
Другий рік поспіль Ямницький ліцей продовжує традицію проведення Малих 
олімпійських ігор для школярів закладів освіти Ямницької ОТГ. Спортивний 
захід, організований спільно відділом освіти і відділом культури молоді та 
спорту громади, 16 жовтня 2019 р. зібрав на місцевому стадіоні енергійну і 
налаштовану на перемогу молодь.
Дійство розпочалось представленням 

капітанами своїх команд. Учасники виголо-
шували девізи, традиційно внесли олімпій-
ський вогонь і прапор змагань, а також  під 
виконання Державного Гімну було піднято 
український стяг.

На Малі олімпійські ігри завітали голо-
ва Ямницької об’єднаної територіальної гро-
мади Роман Крутий, депутат Ямницької ОТГ, 
керівник Методоб’єднання вчителів фізичної 
культури, захисту вітчизни та основ здоров’я 
закладів освіти громади Іван Когуч, началь-
ник відділу освіти ОТГ Наталія Винник, т.в.о. 
начальника відділу культури громади Марта 
Вацеба, а також вчителі та учні, котрі прийшли 
підтримати своїх однолітків.

З вітальним словом до усіх присутніх 
звернувся сільський голова Роман Крутий. 
Він наголосив, що в умовах сучасної епохи 
ґаджетів дітям важливо не забувати про фі-
зичне здоров’я та ведення здорового способу 
життя, саме тому в громаді активно підтри-
мується розвиток спорту і залучення моло-
ді до спортивно-масових заходів. Очільник 
громади побажав юним “олімпійцям” добра, 
позитивних емоцій, наснаги, успіхів і перемог.

Перед початком ігор учні Ямницького лі-
цею подарували учасникам змагань цікавий 
сюрприз – музично-танцювальний флешмоб, 
котрий додав гарного настрою і налаштував 
на позитив.

Чотири команди, сформовані з учнів 6-7 
класів Ямницького та Павлівського ліцеїв, 
Тязівської і Сілецької гімназій, виконували 
цікаві завдання і змагалися між собою за 

звання кращих. Оцінювало сили учасників 
журі на чолі з головним суддею, спеціаліс-
том відділу культури, молоді і спорту Андрі-
єм Драганчуком. Програма спортивних ігор 
включала різноманітні квести, за результа-
тами яких визначилися переможці. Школярі 
проявляли свою кмітливість у багатьох ес-
тафетах, зокрема: “Скороходи”, “Виклик но-
мерів”, “Повітряний міст”, “Човниковий біг”, 
“Повзунець” та інших. Одним із найскладні-
ших завдань стала командна естафета на пе-
ревірку згуртованості та спритності спортс-
менів. І завершилися Малі олімпійські ігри 
перетягуванням канату, яке стало вирішаль-
ним у визначенні переможця.

У підсумку змагань переможцем став 
Ямницький ліцей, на другій позиції опинила-
ся команда Павлівського ліцею, третє місце 
дісталося учням Тязівської гімназії і четверте 
виборола команда Сілецької гімназії. Коман-
ди та всіх учасників нагородили дипломами, 
грамотами і призами, а їхніх наставників бу-
ло відзначено медалями. Спільні пам’ятні 
світлини, які наостанок зробили усі разом, 
стали чудовою пам’яткою на згадку про ці-
кавий захід.

Традиція проведення Малих олімпій-
ських ігор у громаді вже вдруге засвідчила, 
що такі змагання не тільки зміцнюють дружні 
взаємини між учнями, але й популяризують 
здоровий спосіб життя серед молоді. Бажає-
мо школярам не зупинятися на досягнутому, 
приймати активну участь у спортивних захо-
дах, гартувати в собі здоровий дух і підкорити 
у майбутньому ще багато вершин.
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БОКСЕРКА З ЯМНИЦЬКОЇ ОТГ 
ВИБОРОЛА СРІБЛО 

НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ
Ряд видатних спортсме-
нів, вихідців Ямницької 
об’єднаної територіаль-
ної громади поповнив-
ся ще одним обличчям. 
Жителька Сільця Марія 
Кривоніс стала срібною 
призеркою Чемпіонату 
Європи 2019 р. з боксу 
серед молоді.
Змагання відбувалися про-

тягом 01-10 вересня у м. Софія 
(Болгарія) і налічували 399 учас-
ників з 37 країн Європи. Україн-
ській збірній вдалося привезти додому комп-
лект із дев’яти нагород, і одна з них – здобу-
ток представниці жіночої збірної – Марії Кри-
воніс у ваговій категорії 81+. Дівчина провела 
три поєдинки: з представницями Румунії та 
Іспанії бої завершила достроковими перемо-
гами, а у фіналі поступилася представниці 
Туреччини, посівши  друге місце.

З нагоди великої перемоги призерку при-
вітали і на малій батьківщині. Голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий від себе особисто, від імені депутат-
ського корпусу, Сілецького старостинського 
округу та усіх жителів громади поздоровив 
боксерку з високим досягненням і вручив 

грамоту й нагороду, побажавши наснаги, си-
ли, натхнення і нових спортивних вершин. А 
тренеру Марії очільник громади подякував за 
його роботу, високий професіоналізм та тер-
піння у такій нелегкій і відповідальній справі.

“Перемога Марії є престижем не лише 
для України, але й для нашої громади, і якщо 
відкрився такий талант, то його обов’язково 
необхідно розвивати далі. Переконаний, по-
переду на Марію чекають ще більші успіхи. І 
ми пишаємось, що у нашій Ямницькій громаді 
мешкають настільки талановиті особистос-
ті”, – зазначив Роман Крутий.

До вітальних слів та щонайкращих поба-
жань для призерки долучились  в.о. старости 
с. Сілець Інна Дейдей та депутат Ямницької 
ОТГ Михайло Юркевич. Під час зустрічі з ві-
це-чемпіонкою та старшим тренером моло-
діжної жіночої збірної України Сергієм Дани-
лівим були обговорені можливості подальшої 
підтримки обдарованої спортсменки з боку 
Ямницької ОТГ. 

Вісімнадцятирічна Марія Кривоніс за-
ймається даним видом спорту близько трьох 
років. Дівчина ніколи не сподівалася, що до-
ля скерує її життєвий шлях саме у цьому на-
прямку.  Цікава пропозиція спробувати себе 
у жіночому боксі з’явилася випадково, під 
час зустрічі зі своїм майбутнім тренером на 
фігурному катанні. Відтоді спортивне хобі не 
лише переросло у щось значно більше, але 
зуміло принести їй чималі досягнення. Марія 
відвідує секцію боксу в Школі вищої спор-
тивної майстерності м. Івано-Франківська 
і вже встигла взяти участь у багатьох зма-
ганнях на всеукраїнському рівні. Талановита 
спортсменка здобуває економічну освіту в 

Івано-Франківському національному техніч-
ному університеті нафти і газу, встигаючи при 
цьому поєднувати навчання з улюбленими 
тренуваннями. За словами Марії, щоразу пе-
ред поєдинками найбільше хвилюються її 
батьки,  проте саме вони є найбільшою під-
тримкою та опорою для юної віце-чемпіонки.

“Протягом останнього десятиріччя жіно-
чий бокс офіційно вважається олімпійським 
видом спорту, і вже відтоді показав себе у 
якнайкращих проявах, адже сьогодні, як ба-
чимо, у боксі дівчата нічим не поступаються 
хлопцям, демонструючи динамічну красиву 
гру та високі результати”, – наголосив Маріїн 
тренер Сергій Данилів.

Ямницька об’єднана територіальна гро-
мада має ким пишатися, і дуже відрадно, 
що у нас проживають такі таланти. Ще раз 
вітаємо Марію Кривоніс з великою перемо-
гою на Чемпіонаті Європи 2019 р. з боксу і 
бажаємо досягнути ще більших здобутків на 
боксерській арені.

ЗДОБУТКИ ЮНИХ ДЗЮДОЇСТІВ 
21 грудня 2019 р. представники спортивного клубу дзюдо і САМБО імені героя АТО Руслана Юрчишина привезли наго-
роди з Міжнародного турніру з дзюдо під назвою “Кубок Діда Мороза”, який традиційно організувала Дитячо юнацька 
спортивна школа №1 в м. Ужгород.
Поборотися за звання кращих до Ужгорода приїхали 163 спортс-

мени — учасники восьми команд із Закарпаття, Прикарпаття та сусід-
ньої Словаччини. Бої проходили серед юнаків і дівчат у кількох віко-
вих групах: 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 років народження. 

Найбільш вправні учасники турніру за свої вміння й наполегли-
вість були нагороджені кубками, медалями, дипломами та солодкими 
подарунками. Ямницькі дзюдоїсти завдяки своїм тренерам Людвіку 
Саварину, Ярославу Бабулі та Любомиру Галіпчаку ретельно підготу-
валися до змагань, показавши високий результат у турнірній таблиці, 
про що засвідчила кількість привезених нагород та зайняте друге 
загальнокомандне місце з-поміж усіх команд-учасниць.

Юні спортсмени продемонстрували добру техніку, належну фі-
зичну підготовку та високі борцівські якості, за що й отримали за-
служені нагороди у відповідних вагових категоріях:

Переможець Позиція Вікова кат. Вагова кат.
Владислав Степанюк І 2007-2008 38 кг
Матвій Савчак І 2007-2008 34 кг
Станіслав Родчин ІІ 2011-2012 22 кг
Христина Заціха ІІ 2009-2010 25 кг
Андрій Степанюк ІІ 2009-2010 26 кг
Надія Фіголь ІІ 2011-2012 40 кг
Роман Дмитрук ІІ 2011-2012 34 кг
Михайло Онуфрієв ІІ 2007-2008 46 кг
Владислав Бартко ІІ 2009-2010 46 кг
Вадим Музика ІІ 2007-2008 60 кг
Станіслав Добрянський ІІІ 2011-2012 22 кг
Андрій Родчин ІІІ 2000-2010 30 кг
Максим Добрянський ІІІ 2009-2010 34 кг
Денис Воробчак ІІІ 2009-2010 34 кг
Святослав Литвин ІІІ 2009-2010  46+ кг
Зоряна Фіголь ІІІ 2007-2008 50+ кг

Спортивний клуб дзюдо і САМБО імені героя АТО Руслана Юр-
чишина висловлює вдячність сільському голові Ямницької ОТГ Ро-
манові Крутому та депутатському корпусу громади за усесторонню 
підтримку функціонування клубу та сприяння здоровому способу 
життя в ОТГ через розвиток бойового мистецтва САМБО і дзюдо.

ЯМНИЦЬКА ГРОМАДА 
ПРИЙМАЛА ВІДБІРКОВИЙ 

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ 
З БОРОТЬБИ САМБО

14 жовтня 2019 р. у Ямницькій об’єднаній територіальній громаді був вели-
кий спортивний день, адже спортзал Ямницького ліцею зібрав численну пу-
бліку шанувальників, любителів і професіоналів бойового мистецтва САМБО. 
Того дня відбувалися два дійства – Чемпіонат Івано-Франківської області з 
боротьби САМБО серед кадетів 2003-2005 р.н., який є відбірковим на чем-
піонат України, а також обласний турнір САМБО серед юнаків 2007-2010 р.н. 
Ямницькій громаді вперше випала честь бути організатором спортивного за-
ходу такого рівня. 
На урочисте відкриття обласного чемпіо-

нату завітали голова Ямницької об’єднаної 
територіальної громади Роман Крутий, пред-
ставники депутатського корпусу ОТГ, дирек-
тор Ямницького ліцею Йордана Лесів,  ду-
ховенство, представники Ямницької спілки 
учасників АТО, громадськість та інші гості. 
Модератори заходу, репрезентанти ГО “Моло-
діжний альянс Ямниці” Мар’ян Новосільський 
та Станіслав Павлів запросили команди уро-
чисто ввійти до зали. Розпочалося дійство 
підняттям державного стягу під звучання та 
спільне виконання Гімну України.

Духовний сотрудник парафії св. Миколая 
о. Ярослав Рожак благословив кадетів на до-
брий початок та успішне проведення змагань.

Чудовим музичним дарунком для 
спортсменів під час урочистого відкриття 
дійства був спів талановитої виконавиці з 
с.Павлівка Іванни Криштоф.

З вітальним словом до присутніх звер-
нувся голова Ямницької ОТГ Роман Крутий. 
Від імені депутатів громади та від себе осо-
бисто він привітав усіх учасників спортивного 
дійства, побажавши успіхів, позитивних емо-
цій, гарного настрою і перемоги.

“Велика дяка сьогодні усім, хто активно 
популяризує здоровий спосіб життя серед 
молоді, особливо тренерам, які знаходять 
час і навчають дітей самодисципліни. Адже 
в умовах сучасної епохи ґаджетів Україні по-
трібна здорова нація”, – наголосив очіль-
ник громади.

До слова, у серпні Романа Крутого як 
мецената, котрий є великим прихильником 
боротьби САМБО/дзюдо, надає всебічну під-
тримку і сприяє розвитку бойових дисциплін 
у Ямницькій ОТГ та їх популяризації серед 
молоді, було обрано віце-президентом Іва-
но-Франківської обласної федерації дзюдо.

На обласний чемпіонат з боротьби “САМ-
БО” прибули близько 180-ти борців з усіх ве-
дучих спортивних шкіл Прикарпаття на чолі 
з надвірнянською Спеціалізованою дитячо-

юнацькою спортивною школою олімпійського 
резерву. Тисменицьку команду ДЮСШ, яка то-
го дня також приїхала поборотися за звання 
кращих, очолив професор ПНУ ім. Стефаника, 
заслужений тренер України, майстер спорту 
з боротьби САМБО Ігор Матійчук.

Представники спортивного клубу дзю-
до і САМБО імені героя АТО Руслана Юрчи-
шина також були учасниками Чемпіонату. 
Юні самбісти Ямницької ОТГ показали до-
брі результати на борцівських килимах, за 
що й отримали свої нагороди у відповідних 
вагових категоріях.

Чемпіони та призери змагань, 
вихованці клубу дзюдо і САМБО 

імені героя АТО Руслана Юрчишина
ДІВЧАТА:

Христина Заціха – І місце – Ямниця
Надія Фіголь – І місце – Ямниця
Зоряна Фіголь – ІІІ місце – Ямниця
Наталія Фіголь – ІІІ місце – Ямниця

Уляна Чміль – ІІ місце – Тязів
Тетяна Федишин – І місце – Павлівка
Юлія Когуч – І місце – Павлівка

ЮНАКИ:
Станіслав Родчин – І місце – Ямниця
Вадим Тодось – ІІІ місце – Ямниця
Андрій Степанюк – ІІ місце – Ямниця
Матвій Савчак – ІІ місце – Ямниця
Владислав Степанюк – ІІІ місце – Ямниця
Денис Яцишин – ІІІ місце – Ямниця
Юрій Смицнюк – ІІІ місце – Ямниця
Вадим Музика – І місце – Тязів
Владислав Бартко – ІІІ місце – Тязів
Богдан Микитин – ІІІ місце – Ямниця
Віталій Галько – І місце – Павлівка
Михайло Джаврук – ІІІ місце – Павлівка

Примітно, що троє представників клубу, 
які продемонстрували високі результати під 

час змагань у Ямниці, поїдуть до Ужгорода, 
щоб випробувати свої  сили на Чемпіонаті 
України з боротьби САМБО.

У клубі дзюдо і САМБО ім. героя АТО 
Руслана Юрчишина тренуються  майже 100 
кадетів, серед яких близько десяти дівчат. 
Цікаво, що секцію відвідують не лише діти з 
Ямницької ОТГ, але й прилеглих до громади 
територій, зокрема є вихованці з с. Угринів 
та з обласного центру. Незмінними настав-
никами для учасників клубу залишаються 
троє досвідчених тренерів, майстрів спорту 
зі спеціальною спортивною освітою Людвік 
Саварин, Любомир Галіпчак та Ярослав Бабу-
ла, котрі прививають своїм вихованцям лю-
бов до бойових мистецтв, вчать бути витри-
валими, сильними духом і досягати мети. Юні 
самбісти постійно наполегливо тренуються, 
покращують навики, беруть активну участь 
у різноманітних турнірах, і в результаті при-
возять грамоти й нагороди. У перспективі 
клубу – представлення своїх вмінь не тіль-
ки на всеукраїнських змаганнях, але й вихід 
на міжнародний рівень, і від іноземних ко-
лег з Польщі та Словаччини уже надходять 
такі  пропозиції. 

Відбірковий Чемпіонат Івано-Франків-
ської області з боротьби САМБО серед каде-
тів 2003-2005 р.н. пройшов успішно і визна-
чив кращих бійців, котрі невдовзі поїдуть на 
чемпіонат САМБО всеукраїнського масштабу.  
За підсумками змагань, тріумфатори у кож-
ній з категорій були відзначені медалями та 
грамотами. Керівництво Ямницької ОТГ вітає 
переможців та висловлює щиру вдячність 
організаторам, учасникам та усім, хто долу-
чився до проведення спортивного дійства.

ТУРНІР З МІНІ-ФУТБОЛУ 
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ, 

ПРИСВЯЧЕНИЙ ВОЇНАМ УПА
27 жовтня 2019 р. у с. Радча пройшов турнір з міні-футболу серед ветеранів, 
присвячений воїнам УПА.
У змаганнях, що відбулися за ініціативи 

фізкультурно-спортивного товариства “Ко-
лос”, взяли участь команди з Ямницької ОТГ, 
с. Радча та смт. Лисець. Команду ямницьких 
ветеранів представляли Тарас Гнатишин, Ан-
дрій Самсонов, Микола Хороб, Андрій Дра-
ганчук, Тарас Щуровський, а також голова 
Ямницької об’єднаної територіальної грома-
ди Роман Крутий.

Вигравши у команди смт. Лисець та зі-
гравши у бойову нічию 2:2 з командою с. 
Радча, футболісти Ямницької ОТГ зайняли 
друге місце, поступившись за різницею го-
лів ветеранам с. Радча. 

Всі учасники змагань були нагородже-
ні пам’ятними медалями. Кращим бомбар-
диром турніру визнано гравця команди ОТГ 
Андрія Самсонова. 



12

Спецвипуск газети “Вперед”
Редактор Надія Криховецька

Сайт Ямницької сільської ради ОТГ: yamnytsya-otg.if.ua
Додрукарська підготовка редакції газети “Вперед”.  

76010, Україна, м. Івано-Франківськ,  вул. Короля Данила, 11.
Тираж 2200. Зам. №    Друк “Місто НВ”, м. Івано-Франківськ,  вул. Чорновола, 23.

Січень 
2020 року

Вітаємо з новонародженими
Ямниця:
Боднарчук Анастасія Андріївна – 
10.09.2019

Петровська Софія Тарасівна – 11.09.2019
Гурський Данило Андрійович – 20.09.2019
Дубницький Олександр Зіновійович – 20.09.2019
Крушельницький Олександр Володимирович – 09.10.2019
Юхимчук Захар Вадимович – 10.10.2019
Петраш Олексій Тарасович – 17.10.2019
Наконечна Яна Володимирівна – 23.10.2019
Яковишин Роман Михайлович – 08.11.2019

Павлівка:
Матіяш Евеліна Андріївна – 01.09.2019
Бейсюк Матвій Олегович – 04.09.2019

Гуменна Евеліна Василівна – 12.09.2019
Шкляр Марко Юрійович – 15.09.2019
Салій Максим Васильович – 24.09.2019
Дорошенко Макарій Іванович – 09.10.2019
Хом’як Соломія Андріївна – 10.10.2019
Дирів Дмитро Романович – 04.11.2019
Сененко Юліан Ігорович – 11.11.2019
Попадинець Володимир Васильович – 14.11.2019

Сілець:
Левків Катерина Ярославівна – 26.09.2019 
Олійник Дем’ян Ігорович – 05.11.2019

Тязів:
Вовчук Соломія Іванівна – 18.12.2019

НА РУШНИЧОК ЩАСТЯ СТАЛИ:

Павлівка:
Шуляр Олег Мирославович та 
Капущак Надія Володимирівна – 07.09.2019 р.
Боднар Іван Михайлович та 
Когуч Христина Іванівна – 09.09.2019 р.

Вітаємо 
з ювілеєм!

Ямниця:
90-річні:

Вольфарт Марія Миколаївна – 
17.10.1929 р. н.

П’яста Богдан Олексійович – 
20.11.1929 р. н.

Манів Микола Федорович – 
16.12.1929 р. н.

Савчак Василь Андрійович – 
24.12.1929 р. н.

80-річні:
Козунь Ганна Миколаївна – 

20.08.1939 р. н.
Мар’янчик Станіслав Арсенійович – 

15.09.1939 р. н.
Копачук Богдан Іванович – 22.11.1939 р. н.
Іваночко Надія Леонтівна – 27.12.1939 р. н.
Дмитраш Ганна Богданівна – 30.12.1939 р. н.

70-річні:
Лугова Ганна Василівна – 17.08.1949 р. н.
Хліпкевич Микола Дмитрович – 

20.08.1949 р. н.
Василик Петро Євдардович – 27.08.1949 р. н.
Галіпчак Євдокія Антонівна – 01.09.1949 р. н.
Каляндрук Галина Григорівна —

09.09.1949 р. н.
Сенько Микола Васильович – 10.09.1949 р. н.
Млечко Марія Миколаївна – 10.09.1949 р. н.
Фіголь Ганна Семенівна – 04.10.1949 р. н.
Караванович Галина Антонівна – 

10.10.1949 р. н.
Флійчук Богдан Тарасович – 13.10.1949 р. н.
Савчак Ганна Михайлівна – 20.10.1949 р. н.
Галярник Антон Іванович – 06.11.1949 р. н.
Гулага Василь Ярославович – 07.11.1949 р. н.
Деркач Ганна Йосипівна – 12.11.1949 р. н.
Горецька Степанія Степанівна – 

15.11.1949 р. н.
Венгрович Марія Зіновіївна – 

21.11.1949 р. н.
Клюба Ярослав Миколайович – 

23.11.1949 р. н.
Луговий Ярослав Олексійович – 

24.11.1949 р. н.

Павлівка:
80-річні:

Попадинець Олексій Йосипович – 
17.09.1939 р. н.

Тачинська Василина Іванівна – 
27.10.1939 р. н.

Пастушенко Роман Федорович – 
10.11.1939 р. н.

Когуч Ярослав Семенович – 
06.12.1939 р. н.

Токарук Стефанія Василівна – 
30.12.1939 р. н.

70-річні:
Стасинець Ярослава Михайлівна – 

10.09.1949 р. н.
Шуляр Віра Семенівна – 28.09.1949 р. н.
Когуч Ганна Михайлівна – 18.12.1949 р. н.

Сілець:
90-річні:

Бойчук Ірена Іванівна — 03.09.1929 р. н.
Гнатковська Мальвіна Федорівна — 

08.10.1929 р. н.

80-річні:
Слаб’як Ольга Дмитрівна – 

19.08.1939 р. н.
Слаб’як Марія Гнатівна – 15.11.1939 р. н.

70-річні:
Шиндак Тарас  Йосипович – 

01.09.1949 р. н.
П’яста Ігор Михайлович – 02.09.1949 р. н.
Пашко Марія Василівна – 05.09.1949 р. н.
Кузьмич Михайло Іванович –  

05.11.1949 р. н.
Кузьмич Ганна Василівна – 

02.12.1949 р. н.

Тязів:
90-річні:

Дорошенко Ірина Михайлівна — 
11.10.1929 р.н.

80-річні:
Гордіна Ніна Василівна — 16.10.1939 р. н.

Відійшли у вічність
Ямниця:
Савчак Ганна Антонівна, 25.08.1929 – 25.08.2019
Третяк Василь Петрович, 15.04.1953 – 25.08.2019
Вилка Іван Михайлович, 04.02.1980 – 25.08.2019
Обух Марта Василівна, 08.06.1955 – 27.08.2019
Вандзіляк Мирослава Василівна, 01.01.1942 – 16.09.2019
Зубчук Василь Володимирович, 20.10.1952 – 25.09.2019
Валько Марія Василівна, 18.04.1935 – 01.10.2019
Гулага Стефанія Дмитрівна, 01.03.1930 – 15.10.2019
Деркач Іван Богданович, 06.07.1974 – 26.10.2019
Шайбан Ірина Василівна, 19.12.1938 – 28.10.2019
Малик Ярослав Дмитрович, 16.03.1933 – 28.10.2019
Катамай Роман Антонович, 19.08.1959 – 30.10.2019
П’яста Володимир Васильович, 16.02.1960 - 03.11.2019
Чемерис Марія  Михайлівна, 06.07.1947 – 14.11.2019
Тодось Василь  Михайлович, 10.07.1960 – 09.12.2019
Тимків Надія Іванівна,14.09.1969 – 28.12.2019

Павлівка:
Коритовський Микола Петрович, 25.07.1964 – 21.08.2019
Гібнер Надія Василівна, 07.02.1961 – 28.08.2019
Різнічук Ірина Степанівна, 01.03.1954 – 30.08.2019
Соколан Ганна Ільківна, 14.12.1933 – 20.09.2019
Піцур Олександра Павлівна, 10.10.1949 – 27.09.2019
Сілевич Орест Юркович, 25.02.1945 – 11.10.2019
Копачук Євгенія Василівна, 02.01.1931 – 28.10.2019
Попадинець Софія Йосипівна, 20.10.1938 – 02.11.2019

Щерба Михайло Йосипович, 28.06.1944 – 13.11.2019
Бугай Василь Михайлович, 02.02.1956 – 14.11.2019
Шкандрій Борис Йосипович, 24.05.1952 – 17.11.2019
Попадинець Богдан Антонович, 13.08.1957 – 08.12.2019

Сілець:
Коник Іван Михайлович, 01.02.1938 – 28.09.2019
Ярушевський Микола Володимирович, 

01.01.1961 – 01.10.2019
Владика Вікторія Михайлівна, 27.06.2018 – 20.10.2019
Владика Анна Василівна, 28.09.1930 – 22.10.2019
Савчишин Анна Дмитрівна, 26.04.1931 – 24.10.2019
Олійник Марія Йосипівна, 29.03.1938 – 25.10.2019
Олійник Анна Дмитрівна, 09.07.1936 – 15.11.2019
Дейдей Богдан Михайлович, 29.08.1971 – 03.12.2019
Олійник Наталія Михайлівна, 19.04.1930 – 24.12.2019
Колюшко Марія Євстахіївна, 01.08.1951 – 27.12.2019

Тязів:
Причак Микола Петрович,04.04.1950 – 09.09.2019 
Ковальчук Вероіна Ульянівна, 01.01.1930  – 15.09.2019
Босович Ірина Василівна, 15.02.1934 –  03.10.2019
Матвіїв Михайло Васильович, 10.08.1952 – 18.10.2019 
Струк Стефанія Іванівна, 08.01.1962 – 19.10.2019
Літвінець Ярослав Миколайович, 24.06.1932 – 16.10.2019
Домша Олена Іванівна, 04.09.1929 – 23.12.2019
Сторожук Ганна Михайлівна, 13.09.1941 – 30.12.2019

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПО НАСЕЛЕННЮ У ЯМНИЦЬКІЙ ОТГ 
за 2019 рік

населений пункт одружилися народилися померли
Ямниця 3 21 44
Павлівка 7 23 40
Сілець 1 8 21
Тязів 0 5 14
Всього по ОТГ 11 57 119

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

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПО НАСЕЛЕННЮ У ЯМНИЦЬКІЙ ОТГ 
з 16 серпня 2019 по 31 грудня 2019 року

НАРОДИЛИСЯ:
Ямниця — 9
Павлівка — 10
Сілець — 2
Тязів — 1

ОДРУЖИЛИСЯ: 
Ямниця — 0
Павлівка — 2
Сілець — 0
Тязів — 0

ЮВІЛЯРИ:
Ямниця – 27
Павлівка – 8
Сілець – 9
Тязів – 2

ПОМЕРЛИ:
Ямниця — 16
Павлівка — 12
Сілець — 10
Тязів –  8  

ВИБІР СЕРЦЕМ
Учителька зарубіжної літератури, української мови та літератури Ямницького 
ліцею Тетяна Лінійчук стала переможцем премії  Global Teacher Prize Ukraine у 
номінації “Вибір серцем”. Національна премія, яка заснована 2017 р. громад-
ською спілкою “Освіторія” після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS 
Foundation,  щорічно відзначає вчителів-агентів освітянських змін, їхні досяг-
нення у суспільстві і покликана змінити ставлення до професії вчителя, попу-
ляризувати її, виявити якомога більше вчителів-інноваторів, розказати про них 
усій країні та долучити українських педагогів до світової освітянської спільноти. 
З-поміж майже трьох тисяч претендентів 

після кількох етапів відбору були відібрані 
10 фіналістів у кількох номінаціях. Під час 
народного голосування, що тривало на сайті 
телеканалу 1+1, свій голос за Тетяну Ліній-
чук віддали 936 респондентів. При визна-
ченні переможця враховувались результати 
електронного голосування та рішення складу 
експертного журі. До слова, номінація “Ви-
бір серцем” – спеціальна нагорода від 1+1 
та відомої телеведучої  каналу Наталії Мо-

сейчук, яка є членкинею журі та куратором 
премії Global Teacher Prize Ukraine. За словами 
Тетяни Лінійчук, номінували її на престижну 
премію серед освітян і доклали чимало зу-
силь для перемоги саме її учні, за що вчи-
телька їм безмежно вдячна. 

“Особисто для мене найбільшим показ-
ником успішності учнів є людяність. Якщо мої 
учні виросли Людьми – компетентними, іні-

ціативними, креативними, справжніми патрі-
отами, тоді моя праця є сродною, адже дає 
такі плоди для держави. Я мрію мати мож-
ливість облаштувати класну кімнату для ді-
тей з особливими інклюзивними потребами 
та створити сприятливіші освітні умови для 
таких особливих учнів. Щоб інклюзія для них 
була непомітною, щоб вони відчували себе 
на рівні з іншими учасниками освітнього про-
цесу”, – йшлося у маніфесті Тетяни Лінійчук 
як кандидата на здобуття премії.

Урочиста церемонія нагородження від-
булася 05 жовтня 2019 року у Києві в Націо-
нальній опері України. Переможниця отри-
мала сертифікат у розмірі 70 тис. грн. та пу-
тівку на освітній форум Global Education and 
Skills Forum 2020 у Дубай.

Керівництво Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади на чолі з сільським 
головою Романом Крутим щиро вітає учите-

ля Ямницького ліцею Тетяну Лінійчук з ви-
соким здобутком і пишається, що у громаді 
працюють талановиті педагоги, які дають 
учням якісні знання, які є яскравим взірцем 
для інших і які дійсно достойні таких висо-
ких нагород. Бажаємо Тетяні Вікторівні не 
зупинятись на досягнутому й підкорювати 
нові вершини на освітянській ниві.

Примітка:
Тетяна Лінійчук — вчителька зарубіжної 

літератури, української літератури та україн-
ська мови у Ямницькому ліцеї. Педагогічний 
стаж — 9 років. Тетяна Лінійчук популяризує 
свої напрацювання, бере участь у багатьох 
конференціях та семінарах, де може удоско-
налити свої вміння та поділитися досвідом 
із колегами.

• У ліцеї успішно реалізовано проект 
“Освітній простір для дітей з особливими 
освітніми потребами”.

• У 2018 році зайняла ІІ місце в обласному 
турі Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” 
у номінації “Українська мова та література”.

• У 2017 р. зайняла ІІ місце у конкур-
сі “Яскраве світло класики”, ініційованому 
творчою групою Всеукраїнського фахово-
го часопису “Зарубіжна література в шко-
лах України”.

• У 2019 р. стала переможцем національ-
ної освітянської премії  Global Teacher Prize 
Ukraine у номінації “Вибір серцем”.


