
Вісник Ямницької ТГ № 1 (6), січень 2022 року

ЯМНИЦЯ ПАВЛІВКА СІЛЕЦЬ ТЯЗІВ        РИБНЕ МАЙДАН НОВА ГУТА ЦЕНЖІВ

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

ЯМНИЦЯ ПАВЛІВКА СІЛЕЦЬ ТЯЗІВ        РИБНЕ МАЙДАН НОВА ГУТА ЦЕНЖІВ

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

Дорогі жителі сіл
Ямниця, Павлівка, 

Сілець, Тязів, Рибне, 
Майдан, Нова Гута, 

Ценжів!
Щиро вітаю вас з Новим 2022 

роком та величним радісним святом 
Різдва  Христового!

Позаду ще один рік функціону-
вання нашої Ямницької територіаль-
ної громади. З усією впевненістю мо-

жу сказати, що всі здобутки Ямниччини та її розвиток – це результат 
нашої з вами спільної повсякденної злагодженої праці, яка зробила 
Ямницьку громаду такою, якою ми бачимо її сьогодні. Щиро дякую 
кожному за працьовитість, взаєморозуміння, співпрацю, терпіння, 
підтримку, цілеспрямованість і дружне плече в усіх нелегких справах.

Різдво – це завжди народження сподівань на краще. Тож нехай 
Вифлиємська Зоря запалить у ваших серцях вогонь віри, любові та 
надії, стане початком нової дороги у мирний і щасливий рік, осяє 
землю Божою благодаттю та відкриє серця для добра. Смачної куті, 
веселих колядок, мирного неба, щедрого достатку, життєвих гараз-
дів, великого земного щастя, родинного затишку і Божого благосло-
вення! Щасливих і веселих вам свят!

Христос рождається!
Славімо Його!

Голова Ямницької територіальної громади Роман КРУТИЙ

Христос рож дається! Христос рож дається! 
Славімо Йог о!Славімо Йог о!

День Святого Миколая – одне з найсвітліших християнських свят, яке прино-
сить у кожну домівку добро, щирість, радість, надію та сподівання на диво. 
Його з нетерпінням чекають діти, бо напередодні уночі з’являється Чудот-
ворець і кладе під подушку такі бажані гостинці. Свято є особливим для на-
шої громади зокрема, адже у день вшанування великого Чудотворця Святого 
Миколая Мирлікійського, 19 грудня, храми сіл Ямниця та Павлівка відзначили 
престольне свято на своїх парафіях.
Святкове Богослужіння у церкві 

Святого Миколая у Ямниці відвідали 
сільський голова Роман Крутий, се-
кретар Ямницької сільської ради Юрій 
Проценко, заступник сільського голови 
Микола Зелінський, депутати, а також 
жителі села. Божественну Літургію очо-
лив настоятель храму митрофорний про-

тоієрей о. Богдан Курилів у співслужінні 
з сотрудниками парафії о. Ярославом 
Рожаком та о. Орестом Смицнюком, а 
також запрошеними священнослужите-
лями о. Василем Смицнюком (парох с. 
Сілець), о. Дмитром Кубацьким (парох 
с. Тязів), о. Макарієм (парох с. Посіч) та 
о. Романом Боярським (парох с. Клузів). 

Під час молитви усі спільно прохали у 
Господа здоров’я, миру для української 
землі, дякували Святому Миколаю за 
його добро, просили заступництва й опі-
ки. Після Служби Божої на церковному 
подвір’ї священнослужителі освятили 
воду, окропили нею парафіян, після чого 
присутні мали можливість набрати со-
бі освяченої води. На завершення хра-
мових урочистостей процесія вируши-
ли молитовною ходою довкола церкви.

Величне престольне свято цього 
дня відзначала також парафія Свято-
го Миколая с. Павлівка. З нагоди храмо-
вого празника відбулась Божественна 

Літургія за участю настоятеля храму о. 
Василя Сенька, а також запрошених свя-
щеннослужителів: пароха храму Христа 
Спаса с. Павлівка о. Володимира За-
ліського, пароха с. Старий Лисець  о. 
Івана Шевчука, пароха с. Чукалівка о. 
Любомира Паливоди, пароха с. Ясено-
вець і с. Іванівка о. Олексія Андрусіва, 
а також сотрудника парафії Різдва Пре-
святої Богородиці м. Івано-Франківськ 
о. Віталія Сенька. Парафіяльне свято 
відвідали староста Павлівського старо-
стинського округу Іван Вацеба, депутати 
ТГ, начальник відділу культури громади, 
Христина Попадинець, мешканці та гос-

ті села. Під час цієї святкової Служби 
присутні у щирій молитві спільно про-
хали у Господа здоров’я, миру та спо-
кою для свого села, громади й України, 
а також заступництва Святителя Ми-
колая. Супроводжував Святу Літургію 
павлівський церковний хор. Подячна 
молитва завершилася водосвяттям на 
церковному подвір’ї та окропленням ві-
рян святою водою.

Протягом 18-19 грудня 2021 р. по 
всій Ямницькій громаді пройшли захо-
ди, присвячені Дню Святого Миколая. 
У ліцеях, гімназіях, садочку, будинках 
культури та клубних установах Ямниць-
кої ТГ, у катехитичних школах при хра-
мах сіл громади з нагоди такого радіс-
ного свята були організовані тематичні 
заходи, на яких вихованцям та учням 
кожного закладу освіти, а також учас-
никам спортивних, релігійних і мистець-
ких гуртків вручили пакунки з солодо-
щами. Щедрі дарунки діти отримали 
за сприяння сільського голови Романа 
Крутого і депутатського корпусу ТГ, де-
путата обласної ради Олега Качура, а 
також підприємств ТОВ “Мрія Фармінг 
Карпати” та ДП “Ямниця”.

Щиро бажаємо усім, щоб у найкра-
щих починаннях і добрих справах ми по-
стійно відчували любов та опіку Святого 
Миколая. Шануймо українські традиції 
та творімо добро, як цьому навчав нас 
Чудотворець, котрий ще за свого жит-
тя став символом милосердя і любові 
до ближнього.

ДОРОГІ У ХРИСТІ БРАТИ І СЕСТРИ!
У день світлого свята Різдва Христового радіймо разом, весе-

лімося присутністю Бога між нами. Відчуваймо, як Господь Бог нас 
любить, що у цьому маленькому новонародженому Дитятку Він ви-
являє до нас свою ніжність. Як немовля обіймає та цілує свою матір 
і свого батька, так і сьогодні наш Творець обіймає й цілує кожного 
з нас вустами новонародженого Христа. Тому ми сьогодні радіємо 
разом з небом і землею та разом з ангелами співаємо: “Слава на  
висотах Богу й на землі мир людям Його вподобання!”

Нехай це свято стане ще одним моментом, коли відчуваємо се-
бе близько до Бога, разом з Ним підсумуємо всю нашу попередню 
історію і разом з Ним очима віри подивимося в наше майбутнє. До-
звольте у день Різдва Христового  сердечно усіх вас привітати з тим 
глибоким, небесним святом!

З Новим роком і Різдвом Христовим!
Христос Рождається! Славіте Його!

З благословенням Господнім, митрофорний протоієрей  
о. Богдан КУРИЛІВ, о. Ярослав РОЖАК, о. Орест СМИЦНЮК, 

 о. Дмитро КУБАЦЬКИЙ, о. Василь СЕНЬКО, 
о. Володимир ЗАЛІСЬКИЙ, о. Василь СМИЦНЮК, о. Іван ДЯЧУКСВЯТО МИКОЛАЯ У ЯМНИЦЬКІЙ ГРОМАДІ
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ЗВІТ ГОЛОВИ ЯМНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
РОМАНА КРУТОГО ЗА 2021 РІК

Шановні жителі сіл Ямниця, Павлівка, Сілець, Тязів, Рибне, Майдан, Нова Гута, Ценжів!
Минув четвертий рік нашої з вами спільної 

роботи в умовах реформи місцевого самовряду-
вання та впровадження принципів децентраліза-
ції. Підбиваючи підсумки за 2021 р., варто зазна-
чити, що керівництвом Ямницької сільської ради 
спільно з депутатським корпусом, керівниками 
установ, підприємств та організацій, суб’єктами 
підприємницької діяльності, а також активними 
мешканцями проводилася цілеспрямована робо-
та, спрямована на розвиток громади та вирішення 
проблемних питань у всіх сферах її функціонування.

Роботу громади у 2021 році можна відзначи-
ти як конструктивну й послідовну, адже завдяки 
консолідації зусиль усіх причетних та прийнятті 
виважених рішень вдалося зберегти стабільність, 
прогнозованість, реалізувати поставлені завдання 
і, таким чином, досягнути позитивних результатів.

Звітний період включає в себе інформацію що-
до функціонування громади з 01 січня 2021 р. до 
30 листопада 2021 р. включно.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ
Ямницька ОТГ утворена в 2017 році. Загальна 

площа громади – 126,59 кв. км. Загальна кількість 
населення станом на 30 листопада 2021 року ста-
новить 8923 особи.

У результаті проведених виборів 22 грудня 
2019 р. в порядку добровільного приєднання до 
складу ТГ увійшло село Рибне, а у 2020 р. році піс-
ля виборів 26 жовтня 2020 р. до складу громади 
приєднано села Майдан та Нова Гута. 03 березня 
2021 р. Верховна Рада України підтримала рішення 
про присвоєння найменування населеному пункту 
Ценжів із наданням йому статусу села. Відтак, до 
складу Ямницької ТГ входять 8 населених пунктів 
– Ямниця, Павлівка, Сілець, Тязів, Рибне, Майдан, 
Нова Гута, Ценжів – в межах п’яти старостинських 
округів (Павлівський, Сілецький, Тязівський, Риб-
ненський, Майданський) з центром у с. Ямниця.

Уся діяльність Ямницької сільської ради буду-
ється планово. Депутатський корпус Ямницької сіль-
ської ради налічує 22 депутати (Ямниця – 7, Павлів-
ка – 5, Тязів – 3, Сілець – 3, Рибне – 1, Майдан, Нова 
Гута, Ценжів – 3). Основною формою роботи була і 
залишається сесійна діяльність. Усього за звітний 
період відбулося 7 пленарних засідань восьмого 
демократичного скликання (10 засідань загалом 
протягом восьмого демократичного скликання), 
проведено 9 засідань виконавчого комітету, вида-
но 221 розпорядження голови, зареєстровано 1044 
звернення громадян та 58 депутатських запитів. 

Усі питання були попередньо детально опра-
цьовані на засіданнях постійних комісій сільської 
ради, згідно з вимогами чинного законодавства, і 
за необхідності, виносились на розгляд сесій та ви-
конкомів, що дозволило у конструктивному руслі 
працювати безпосередньо на пленарних засідан-
нях та приймати відповідні рішення.

Завдяки цілеспрямованій роботі депутатів, ви-
конавчого комітету та працівників апарату сіль-
ської ради вдалося забезпечити належне функці-
онування комунального підприємства “Ямниця”, 
закладів освіти, культури та медицини, покращи-
ти їх матеріально-технічне забезпечення, зробити 
більш розвиненими інфраструктуру і благоустрій 
населених пунктів громади, проводити дієву кам-
панію протидії коронавірусу та кампанію з вакци-
нації населення, врегулювати механізм отриман-
ня мешканцями якісних адміністративних послуг 
і досягти позитивних результатів у забезпеченні 
життєдіяльності громади в цілому.

БЮДЖЕТ
У витратній частині бюджету Ямницької ТГ 

переважають насамперед видатки споживання, 
які становлять близько 64 %, а видатки розвитку 
складають 36 %. В основному, більшу частину ко-
штів бюджету спрямовано на сферу освіти,  на ка-
пітальні видатки, на фінансування житлово-кому-
нального господарства та економічної діяльності, 
на розвиток інфраструктури громади, утримання 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

Для Ямницької ТГ у 2021 р. бюджет склав 146 
839 336 грн (планований на 01 січня 2021 року).

За структурою бюджет громади складається 
з двох фондів (загального і спеціального). За 11 
місяців діяльності громади бюджет виконано на 
118,1 %, що становить 173 433 056 грн (станом 
на 30.11.2021 р.).

Загальний фонд без урахування трансфертів 
становить 135 880 971 грн (з урахуванням транс-
фертів – 161 913 644 грн).

До спеціального фонду без врахування транс-
фертів надійшло 7 451 413 грн (з урахуванням транс-
фертів –  11 519 413 грн).

Місцевий бюджет отримав підтримку від дер-
жави у вигляді освітньої субвенції та на соціаль-
но-економічний розвиток територій. До загально-
го і спеціального фондів з держбюджету у вигляді 
субвенцій надійшло:

 2 758 270 грн субвенції на соціально-еконо-
мічний розвиток окремих територій (по плану на 
2021 р. передбачено 4 252 270 грн)

 22 500 000 грн субвенції для закладів 
освіти ТГ за 11 місяців 2021 р. (по кошторису на 
2021 р. передбачено 24 815 900 грн)

Основні доходи по кодах, згідно із бюджет-
ною класифікацією:

ПДФО –  105 101 950 грн;
Акциз – 6 167 717 грн;
Єдиний податок – 5 424 548 грн;
Податок на майно – 16 911 857 грн;
Крім того, Ямницька ТГ сплачує реверсну до-

тацію і повертає кошти у держбюджет. У 2021 ро-
ці сума реверсу, яку громада повернула у бюджет 
держави, склала 22 463 400 грн.

Розподіл видатків Ямницької сільської ради 
на 2021 р. у розрізі по населених пунктах:

Ямниця – 29 296 936 грн;
Павлівка – 12 058 596 грн;
Сілець –  7 541 164 грн;
Тязів – 7 395 954 грн;
Рибне – 5 939 400 грн;
Майдан, Нова Гута, Ценжів – 7 953 286 грн.
Головними розпорядниками бюджетних коштів 

здійснювалася робота, спрямована на забезпе-
чення виконання передбачених робіт на 2021 рік.

Слід заначити, що кошти, які були виділені 
для населених пунктів, у звітному періоді освоєні 
не у повному обсязі. Відповідно, залишок невико-
ристаних коштів перейде у вільні залишки і буде 
врахований під час розподілу у наступному році.

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ
У Ямницькій ТГ затверджено 16 програм 

різноманітного спрямування для покращення 
життєдіяльності та розвитку громади, кожна з 
яких передбачає фінансування та витрати на ре-
алізацію відповідних заходів і форм діяльності, 
це зокрема:

Програма розвитку місцевого самовря-
дування в Ямницькій територіальній громаді на 
2021-2025 роки;

Програма розвитку співробітництва з між-
народними організаціями та регіонами на 2021-
2025 роки;

Програма розвитку первинної медико-са-
нітарної допомоги та підтримки КНП “Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги” Ямницької 
сільської ради на 2021-2025 роки;

Програма підтримки діяльності громад-
ської організації “Ямницька спілка учасників АТО” 
на 2021-2025 роки;

Комплексна програма соціального захис-
ту населення в Ямницькій територіальній громаді 
на 2021-2025 роки;

 Цільова програма “Духовне життя” на 
2021-2025 роки;

Програма національно-патріотичного та 
культурно-просвітницького характеру, професій-
них свят, вшанування кращих людей громади на 
2021-2025 роки;

Програма здійснення заходів з фізичної 
культури та спорту на 2021-2025 роки;

Програма фінансової підтримки громад-
ської організації “Футбольний клуб “Вихор” Ямни-
ця Ямницької сільської ради на 2021-2025 роки;

Програма фінансової підтримки підпри-
ємства комунальної власності з надання житло-
во-комунальних послуг Ямницької сільської ради 
на 2021-2025 роки;

Програма благоустрою населених пунк-
тів Ямницької сільської ради на 2021-2025 роки;

Програма розвитку земельних відносин та 
охорони земель на території Ямницької сільської 
ради на 2021-2025 роки;

Програма забезпечення пожежної безпе-
ки на 2021-2022 роки;

 Програма профілактики “Безпечна гро-
мада” на 2021-2025 роки;

 Програма охорони навколишнього при-
роднього середовища Ямницької сільської ради 
на 2021-2025 роки;

Цільова соціальна програма з оздоров-
лення та відпочинку дітей в Ямницькій територі-
альній громаді на 2021-2025 роки.

Затверджені в ТГ програми дають можливість 
залучати різноманітні джерела фінансування тих 
чи інших заходів. Водночас із забезпеченням про-
грам громада продовжує своє функціонування, 
опираючись на затверджену Стратегію розвитку 
Ямницької ТГ на 2019-2023 рр. – документ, розро-
блений із залученням зовнішніх фахівців, що пред-
ставляє бачення майбутнього громади і містить 
стратегічні цілі, спрямовані на розвиток економі-
ки, створення комфортних умов проживання для 
мешканців, отримання якісних освітніх, медичних, 
адміністративних, соціальних, культурних та інших 
послуг. Наявність Стратегії дозволяє раціонально 
планувати напрями та пріоритети розвитку, претен-
дувати на Європейські фонди та гранди, створити 
бачення майбутнього громади. 

ІНФРАСТРУКТУРА. БЛАГОУСТРІЙ. ЖКГ
Від моменту створення Ямницької ТГ одним з 

головних завдань, спрямованих на розвиток її на-
селених пунктів, залишається покращення дорож-
ньої інфраструктури та благоустрою, проведення 
капітальних і поточних ремонтів доріг.

Так, у Ямниці в 2021 р. було здійснено капіталь-
ний ремонт дорожнього покриття вулиць Небесної 
Сотні, Смицнюка, Савчака, Поповича, Шевченка. 
Крім того, проведено поточний ремонт доріг по 
вулицях Нижникевича, Галицька (м-н Кампучія), 
Смицнюка, Бандери, Зелена, Рильського, Коцю-
бинського, Савчака, Франка, Молодіжна, Тичини, 
Вільна, Б. Хмельницького. З метою безпеки ру-
ху пішоходів, на проблемних ділянках автошляху 
по вул. Смицнюка у селі Ямниця було встановле-
но засоби примусового зниження швидкості типу 
“Лежачий поліцейський”. Для безпечного руху пі-
шохідною частиною на залізничному переході у 
с. Ямниця облаштовано і здано в експлуатацію, 
згідно з технічними умовами Укрзалізниці, пішо-
хідний перехід в одному рівні через залізничні ко-
лії станції Ямниця по вул. Л. Українки. Крім того, 
у Ямниці встановлено нову зупинку громадського 
транспорту по вул. Галицька біля фірми “Барва”. 
Вздовж тротуарів по вул. Галицька у Ямниці до-
датково встановлено дорожні бар’єрні огорожі. 
На вулицях с. Ямниця у місцях так званих сліпих 
поворотів задля безпечного виїзду встановлено 
(подекуди замінено через втрату чи пошкодження) 
дорожні дзеркала сферичного огляду.

У 2021 р. реалізовано капітальний ремонт про-
їзної частини вул. Стефанчука у селі Павлівка. Та-
кож здійснено поточний ремонт доріг Павлівського 
старостинського округу: вул. Мазепи, Винничен-
ка, Шевченка 60-60Б, 20А-22, 135А, Довженка, Зе-
лена, Потічна, Солов’їна, Сонячна, Незалежності, 
Марка Вовчка, Коцюбинського, Степана Бандери, 
Січинського, Залізнична, Ярослава Мудрого, Со-
ломії Крушельницької, Льва Бачинського, Фран-
ка, Воїнів Афганців 17, ур. «Думанів». На ділянці 
автомобільної дороги загального користування 
державного значення Н-10 Стрий-Мамалига, яка 
знаходиться на перехресті вул. Шевченка та Фран-
ка с. Павлівка, встановлено світлофорний об’єкт. 
Також у Павлівці по вул. Шевченка на ділянці до-
роги під залізничним мостом облаштовано одно-
бічне металеве бар’єрне огородження. Крім того, 
виготовлено проєктно-кошторисну документацію 
на встановлення у с. Павлівка по вул. Шевченка 

засобів примусового зниження швидкості типу “Ле-
жачий поліцейський”.

У селі Сілець дорожня інфраструктура зна-
чно покращилася за рахунок капітального ремон-
ту вулиць Лесі Українки, Українських Повстанців, 
Колюшка, Івасюка.

У Тязівському старостинському окрузі новий 
асфальт було прокладено по вул. Лесі Українки, Во-
їнів УПА, Руданського, Коцюбинського, Коноваль-
ця. Також реалізовано поточний ремонт дороги 
по вул. Шухевича, Лисенка, Коновальця, Богуна, 
Черемшини, Бандери.

У селі Рибне проведено капітальний ремонт 
доріг по вул. Шевченка та І. Франка і поточний 
ремонт по вул. Мазепи та Бандери. Також у селі 
було встановлено додаткові дорожні знаки і шлаг-
баум при в’їзді на територію колишнього стадіону.

У селі Майдан реалізовано капітальний ремонт 
проїзної частини вул. Грушевського, Івана Франка 
та Бандери. Також проведено поточний ремонт до-
рожнього покриття вул. Нова, Під’ялина, Грушев-
ського, Незалежності, Шевченка, Лесі Українки.

У Новій Гуті проведено поточний ремонт вул. 
Лісна та Суха Ліщина, встановлено зупинку гро-
мадського транспорту. 

Нову зупинку громадського транспорту також 
встановлено у с. Ценжів.

Крім того, нанесено горизонтальну дорожню 
розмітку, яка бере початок у с. Ямниця (вул. Смиц-
нюка), пролягає вздовж автошляху с. Павлівка 
(вул. Шевченка, Франка) і завершується у с. Рибне 
(вул. Франка, Шевченка) на виїзді на шосе Н-10.

Загалом у Ямницькій ТГ за звітний період на 
сферу дорожньої інфраструктури, в т.ч. на прове-
дення капітального та поточного ремонтів доріг 
місцевого значення, було витрачено 20 425 261 грн.

Велика увага в 2021 році була зосереджена 
також на проведенні капітального й поточного 
ремонту вуличного освітлення у населених пунк-
тах громади.

Зокрема, у Ямниці було здійснено поточний та 
капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Ниж-
никевича, Шевченка, Рильського, Бандери, Хмель-
ницького, пров. Молодіжний).

У Павлівці реалізовано капітальний ремонт 
вуличного освітлення на перехресті вул. Шевченка-
Франка, Шевченка (біля стадіону), Потічна, Фран-
ка, Стефанчука (біля церкви), Ярослава Мудрого, 
Тичини, Героїв УПА, Фермерська, ур. «Камінне». 
Також по всьому селі здійснювалась своєчасна 
заміна несправних ліхтарів.

У Сільці також був здійснений поточний ре-
монт освітлення вулиць села.

У Тязеві проведено капітальний ремонт вулич-
ного освітлення по вул. Галицька, Марка Вовчка, 
Черемшини, Лесі Українки, Шевченка, Стефаника, 
Руданського, Коцюбинського. 

У селі Рибне здійснено капітальний ремонт ву-
личного освітлення по вул. Івана Франка, Шевченка 
(біля стадіону), також реалізовано реконструкцію 
системи вуличного освітлення біля церкви Собору 
Пресвятої Богородиці.

Проведено капітальний ремонт мереж зовніш-
нього вуличного освітлення у селі Майдан по вул. 
Січових Стрільців, Нова, Грушевського, Сагайдач-
ного та Незалежності. 

Загалом на ремонт мереж зовнішнього освіт-
лення вулиць населених пунктів ТГ у звітному пе-
ріоді було затрачено близько 602 380 грн.

У громаді працює комунальне підприємство 
“Ямниця”, яке дбає про підтримку у належному 
стані благоустрою кожного населеного пункту ТГ. 
У його функціональні обов’язки входить: вивезен-
ня та утилізація твердих побутових відходів; ство-
рення нових зелених насаджень; впорядкування 
парків та скверів; знесення та обрізання аварійно 
небезпечних дерев; косіння газонів та трави; очист-
ка тротуарів від трави; очистка водостічних канав; 
вирізка самосіву (зокрема знищення борщівника); 
утримання прибудинкових територій, згідно з пра-
вилами і нормами технічної експлуатації житлового 
фонду; ремонт та технічне обслуговування вулич-
ного освітлення; ремонт освітлення у приміщен-
нях громадських установ; своєчасне проведення 
поточного і капітального ремонту; облаштування 
місць поховань на кладовищі; очистка вулиць і 
тротуарів від снігу та льоду у зимову пору; заходи 
з дезінфекції громадських місць для запобігання 
розповсюдженню COVID-19; інші роботи за замов-
леннями фізичних і юридичних осіб.
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Щотижнево у населених пунктах громади здій-
снюється вивезення сміття, відповідно до вста-
новленого графіку.

За рахунок коштів сільського бюджету за спри-
яння керівництва Ямницької ТГ та депутатського 
корпусу для потреб КП “Ямниця” у 2021 році було 
закуплено додаткову техніку – розсипач піску та 
солі РПС-1500, а також причіп V0-3015-2 з трапом 
ТГ-2000Х300, що сприяє полегшенню роботи праців-
ників КП та дозволяє комфортне і безпечне пересу-
вання на дорогах громади у зимовий період. Крім 
того, 24 серпня 2021 р., на святкуванні 30-ї річни-
ці Незалежності України, Ямницька ТГ отримала у 
подарунок для КП “Ямниця” від ПрАТ “Івано-Фран-
ківськцемент” новий автомобіль Renault Master з 
бортовою платформою, який дає можливість возити 
матеріали та інструменти, а також містить подвійну 
кабіну з заднім сидінням, що дозволяє перевезення 
працівників КП у кількості до шести осіб.

Ведучи мову про екологію, слід зазначити, що 
неабияку роль займає екологічна безпека навко-
лишнього середовища, що до якої також здійсню-
валися відповідні заходи. Зокрема, здійснювали-
ся роботи з водовідведення у населених пунктах 
громади.

Так у Ямниці: облаштовано канави лотками 
по вулицях Хмельницького, Нижникевича, Фран-
ка, пров. Молодіжний, Смицнюка, Зелена, Бандери. 
Проведено роботи з відведення поверхневих стіч-
них вод по вул. Гагаріна (під залізничним мостом). 
По вул. Тичини реалізовано роботи з відведення 
стічних вод з присадибних ділянок. Крім того, на 
даній локації з метою безпеки додатково встанов-
лено огорожу. Здійснене будівництво роздільної 
каналізаційної мережі з влаштуванням мостових 
переходів в урочищі «Затока». Проведена очистка 
стічних канав по вул. Зелена, Шевченка, Бандери. 
Проведено реконструкцію роздільної каналізацій-
ної мережі в районі вул. Галицька, Бандери, Гагарі-
на. Відновлено сприятливий гідрологічний режим 
в ур. «Обрінки». Здійснено поглиблення рову біля 
нового кладовища та від вул. Зелена до ур. «Чере-
шенька». Відновлене пошкоджене стихією водо-
відведення по вул. Смицнюка, водовідведення від 
церкви до залізничної колії, водовідведення від 
вул. Яремчука до ур. «Помірки».

Майже повністю завершене індивідуальне під-
ключення домоволодінь до каналізаційної мережі 
по вул. Шевченка-Поповича та Нова. Виготовлена 
та пройшла експертизу проєктно-кошторисна до-
кументація на нове будівництво роздільної кана-
лізаційної мережі вулиць Нижникевича – Українки 
– Франка – Коцюбинського – Черемшини.

У селі Павлівка здійснено роботи з водовідве-
дення по вул. Довженка та Привокзальна. Віднов-
лено пошкоджене стихією водовідведення по вул. 
Шевченка (біля стадіону), вул. Залізнична, Коцю-
бинського, Марка Вовчка, Незалежності, Бандери 
в ур. «Камінне». Відновлено водостічні канави по 
вул. Шевченка, Січинського та Солов’їна. 

У Сілецькому старостинському окрузі реалі-
зоване нове будівництво роздільної каналізацій-
ної мережі по вул. Українських Повстанців, Висо-
чана та Колюшка. Було здійснено очистку водо-
відвідних лотків.

У Тязеві здійснене гідродинамічне очищення 
дренажів зливової каналізаційної мережі, розчи-
щення канав по вул. Мазепи, Франка, Лесі Україн-
ки. Облаштовано канави лотками водовідведення 
по вул. Шевченка-Галицька.

Роботи з водовідведення с. Рибне у звітному 
періоді були реалізовані шляхом облаштування 
канав лотками по вул. Шевченка та відновлення 
пошкоджених стихією водостічних канав по вул. 
Франка і Шевченка.

У селі Майдан здійснено очищення канав, за-
смічених стихією 2020 р., по вул. Грушевського та 
Франка. Облаштовано канави лотками водовідве-
дення по вул. Під’ялина.

У с. Нова Гута по вул. Лісна було встановлено 
залізобетонну трубу для водовідведення та обла-
штування переїзду. 

Збереження екології та запобігання катастрофам 
підкріплюються програмою та коштами з екологіч-
ного фонду. Основні заходи – це укріплення берегів 
річок габіонами у селах громади, де наявна загроза 
виникнення повеней. Дані заходи мають на меті по-
сприяти уникненню важких наслідків стихійних лих 
у майбутньому. Інтенсивні роботи з капітального та 
поточного ремонту берегоукріплення на р. Павелче 
у селах Ямниця і Павлівка розпочалися після повені 
у 2019 та 2020 рр., і тривають надалі.

Зокрема протягом 2021 р. у Ямниці було реа-
лізовано роботи з реконструкції пошкоджених по-
вінню берегоукріплень та відновлення захисних 
споруд на р. Павелче по вул. Гагаріна, Смицню-
ка, Савчака, Старицького. Також по вул. Гагаріна 
під залізничним мостом було проведено роботи 
з благоустрою прилеглої території та капітальний 
ремонт берегоукріплення шляхом підвищення бе-

тонної конструкції. Крім того, здійснено укріплення 
берега р. Павелче габіонами з обох сторін по вул. 
Рильського та Галицька.

У селі Павлівка здійснено реконструкцію спо-
руд берегоукріплення на потічку «Камінне».

У Тязеві розпочалося виготовлення проєктно-
кошторисної документації щодо берегоукріплення 
на р. Тязівчик, зокрема проведено інженерно-гео-
дезичні вишукування щодо відновлення берега річ-
ки після повені по вул. Коцюбинського. 

У Рибненському старостинському окрузі по 
вул. Франка в урочищі “Ровені” реалізовано но-
ве будівництво берегоукріплювальних споруд на 
р. Павлівка.

 Також виготовлено проєктно-кошторисну до-
кументацію для відновлення берегоукріплення р. 
Луквиця у с. Майдан.

У кожному населеному пункті Ямницької гро-
мади протягом звітного періоду також було реа-
лізовано ряд робіт, спрямованих на покращення 
благоустрою задля комфорту мешканців.

Так, у Ямниці на лівому березі р. Павелче по 
вул. Рильського проведено капітальний ремонт і 
благоустрій прибережної зони шляхом брукуван-
ня території, капремонту сходів, встановлення по-
ручнів, урн для сміття та лавочок для відпочинку. 
В ур. «Ямчище» на території, де буде збудовано 
культурно-адміністративний комплекс Ямницької 
сільської ради, забурено свердловину господар-
сько-питного водопостачання. Зроблено капіталь-
ний ремонт огорожі старого кладовища, а також 
благоустрій і облаштування стоянки біля нового 
кладовища. Розпочалися роботи з облаштування 
центральної площі на території навпроти церкви 
Св. Миколая. На території старого кладовища ре-
алізовано капітальний ремонт каплиці Святого 
Йосифа, також проведено реставрацію (поточний 
ремонт) пам’ятника Борцям за волю України. Крім 
того, було проведено благоустрій території по вул. 
Франка, де встановлено каплицю-ротонду Св. Юди-
Тадея. Здійснено поточний ремонт огорожі території 
Ямницького ліцею. Здійснено капітальний ремонт 
коридору адмінбудівлі по вул. Галицька, 36, біля 
приміщення Укрпошти. У приміщенні адміністра-
тивної будівлі сільської ради по вул. Галицька, 26 
здійснено капітальний ремонт системи опалення, 
водопостачання та водовідведення.

У с. Павлівка проведено благоустрій терито-
рії біля стадіону. Завершено капітальний ремонт 
приміщень адміністративної будівлі Павлівського 
старостинського округу та придбано кондиціонер.

У с. Сілець завершено благоустрій території 
біля джерела в ур. «Кадуб», зокрема, встановлені 
додаткові опори вуличного освітлення, облашто-
вано бруківкою пішохідні доріжки та встановле-
но обмежувальні стовпці. Проведено благоустрій 
та озеленення територій по вул. Шевченка, Укра-
їнських Повстанців, Колюшка. Проведено рекон-
струкцію пам’ятника Шевченку та капітальний ре-
монт прилеглої території. Також проведено роботи 
з благоустрою біля джерела по вул. Черемшини.

У Тязеві здійснено поточний ремонт пам’ятного 
хреста на честь проголошення Незалежності Укра-
їни. Придбано кондиціонер для приміщення адмін-
будівлі старостинського округу. Також проведено 
капітальний ремонт перехідного містка через р. 
Тязівчик по вул. Романа Шухевича. 

У селі Рибне для адмінбудівлі старостинсько-
го округу придбано газонокосарку. Для потреби 
місцевого клубу придбане електричне приладдя, 
контейнери для ТПВ, а також проведено ремонт 
освітлення.

У с. Майдан придбано комп’ютерну техніку для 
приміщення адмінбудівлі старостинського округу.

У с. Ценжів облаштовано дитячий майданчик.
Загалом для покращення благоустрою насе-

лених пунктів ТГ у звітному періоді 2021 року було 
докладено чимало зусиль: проведено поточний 
ремонт та облагородження дитячих і спортивних 
(тренажерних) майданчиків, створення та віднов-
лення елементів безпеки руху, озеленення терито-
рій, розчистка берегів вздовж дамби р. Павелче,  
роботи з водовідведення й каналізування, бруку-
вання територій, облаштування місць з протиоже-
ледною піщано-соляною сумішшю тощо.

З метою збереження інфраструктури та бла-
гоустрою населених пунктів у належному стані, у 
громаді продовжує свою роботу інспектор з пи-
тань благоустрою. 

В цілому на заходи з покращення благоустрою 
та інфраструктури Ямницької ТГ, в тому числі з по-
слугами КП «Ямниця», у звітному періоді 2021 р. 
було затрачено 10 457 936 грн.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Продовжується процес інвентаризації земель 

та оновлення генпланів населених пунктів Ямниць-
кої територіальної громади. У 2021 році на 90% 
завершено процес оформлення документації на 
земельні ділянки під будівлями органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, закладів 

культурно-просвітницького обслуговування, охоро-
ни здоров’я та соціальної допомоги.

На даний час, відповідно до укладених дого-
ворів, проводяться роботи з інвентаризації земель 
населених пунктів Ямницької сільської ради в ці-
лому, з метою встановлення місця розташування 
земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, правово-
го статусу, виявлення земель, що не використову-
ються, використовуються нераціонально або не за 
цільовим призначенням, встановлення кількісних 
та якісних характеристик земель тощо.

Ямницькою сільською радою в окремих гро-
мадян викуплено земельні ділянки для суспіль-
них потреб у с. Ямниця (урочище “Лоп’янка”) для 
будівництва артезіанської свердловини, з метою 
організації господарсько-питного водопостачання 
житлових будинків с. Ямниця. На підставі рішення 
Ямницької сільської ради розроблено зміни до ге-
нерального плану с. Ямниця, суміщені з Детальним 
планом території на земельну ділянку в межах на-
селеного пункту с. Ямниця, чим змінено цільове 
призначення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування артезіанської свердловини №1.10-
018, очисних та інших інженерно-технічних споруд 
для забору (збирання), очищення й розподілення 
води для побутових та виробничих потреб. Виго-
товлено проєктну документацію та завершено ро-
боти з будівництва свердловини. Процес здачі в 
експлуатацію перебуває на завершальному етапі.

Також Ямницькою сільською радою у порядку, 
передбаченому Законом України “Про відчужен-
ня земельних ділянок, інших об’єктів нерухомо-
го майна, що на них розміщені, які перебувають 
у приватній власності для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності” на підставі догово-
рів купівлі-продажу земельних ділянок, викуплено 
14 (чотирнадцять) земельних ділянок загальною 
площею 1,4034 га у с. Ямниця (урочище “Ямчи-
ще”) для будівництва культурно-адміністративного 
комплексу Ямницької сільської ради. Виготовле-
но відповідну документацію щодо об’єднання зе-
мельних ділянок та зміни цільового призначення  
з ведення особистого селянського господарства. 
На підставі рішення Ямницької сільської ради роз-
роблено детальний план території для будівництва 
культурно-адміністративного комплексу. Тривають 
підготовчі роботи та виготовлення проєктної до-
кументації щодо самого будівництва комплексу.

У 2021 році поновлено нормативну грошову 
оцінку земель (виготовлено технічні документації) 
наступних населених пунктів Ямницької сільської 
ради: с. Тязів, с. Сілець, с. Рибне, с. Майдан, с. Нова 
Гута, що складає 65 % від загального обсягу робіт.

ОСВІТА
У Ямницькій громаді функціонують 5 закладів 

середньої освіти (Ямницький та Павлівський ліцеї, 
Сілецька, Тязівська, Майданська гімназії), у яких на-
вчаються всього 937 школярів, 169 вихованців до-
шкільних відділень, а також заклад дошкільної освіти 
“Зіронька”, у якому виховуються 65 дітей. В інклюзив-
них класах та групах закладів освіти громади навча-
ються 11 дітей з особливими освітніми потребами. 

В умовах пандемії коронавірусу освітній про-
цес у громаді протягом звітного періоду відбував-
ся із дотриманням вимог карантину. Було вжито 
усіх необхідних протиепідемічних заходів, зокре-
ма, учасники освітнього процесу забезпечені за-
собами індивідуального захисту, а самі установи 
– необхідними засобами дезінфекції.

В межах реалізації програми “Нова українська 
школа”, кожен заклад освіти Ямницької ТГ у по-
точному році забезпечений новими меблями та 
дидактичними матеріалами. 

З місцевого бюджету на безоплатне харчу-
вання дітей з числа пільгових категорій, соціаль-
но незахищених верств населення, у тому числі 
дітей учасників АТО (ООС) у навчальних закладах 
було виділено кошти, сума котрих у поточному ро-
ці склала 707 933 грн.

2021-й рік для громади у сфері освіти був плід-
ним у напрямку покращення благоустрою та суттє-
вого наповнення матеріально-технічної бази усіх 
закладів освіти.

Зокрема у ЯМНИЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ здійснено на-
ступне:

придбання нових меблів та дидактичних 
матеріалів в рамках програми НУШ;

капітальний ремонт приміщення кабінету 
НУШ (5-й пілотний клас);

поточний ремонт класних приміщень;
виготовлення вішалок у роздягальні спорт-

залу на 2-му поверсі;
ремонт вентиляційної системи у дошкіль-

них групах;
встановлення додаткової панелі управлін-

ня до системи оповіщення протипожежної безпеки;
ремонт приміщень для техпрацівників;
капітальний ремонт сходової ліцею;
ремонт санвузлів, медпункту та кабінету 

педагога-організатора;

капітальний ремонт актового залу (при-
дбання нових меблів, крісел, облаштування сцени 
та звукових акустичних умов приміщення).

Для покращення благоустрою ПАВЛІВСЬКО-
ГО ЛІЦЕЮ:

проведено капітальний ремонт кабінетів 
початкової школи;

придбано нові меблі та засоби для навчан-
ня, в рамках реалізації програми НУШ;

 придбано три телевізори для дошкіль-
ного підрозділу;

придбано телевізори та ноутбуки в кабі-
нети біології та німецької мови;

 придбано прилади у медичний кабінет 
(ростомір, ваги).

завершено капремонт актової зали Пав-
лівського ліцею (до співфінансування у проведенні 
капремонту залучено 600 000 грн коштів держбю-
джету та 870 000 грн з бюджету сільської ради).

Для забезпечення комфортних умов навчан-
ня учнів СІЛЕЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ здійснено наступні 
заходи:

проведено капітальний ремонт кабінету 
початкової школи;

 придбання нових меблів та дидактич-
них матеріалів в рамках реалізації програми НУШ;

проведення покращеної мережі інтернет;
 придбано морозильну камеру у харчо-

блок гімназії;
 придбано меблі для кабінету фізики та 

кабінету завуча.
споруджено новий сучасний спортивний 

майданчик зі штучним покриттям на подвір’ї Сі-
лецької гімназії. 

Чимало робіт було реалізовано з метою покра-
щення благоустрою ТЯЗІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ:

проведено капітальний ремонт кабінету 
початкової школи

придбано нові меблі та дидактичні мате-
ріалів, в рамках реалізації програми НУШ;

придбано тример, звукову апаратуру, мо-
розильну камеру для харчоблоку гімназії;

обладнано приміщення гімназії системою 
протипожежного захисту;

 проведено поверхневий вогнезахист 
дерев’яних конструкцій;

обладнано будівлю захистом від прямих 
попадань блискавки;

проведено утеплення фасаду корпусу №1;
проводяться роботи з утеплення фасаду 

корпусу №2.
З метою покращення благоустрою МАЙДАН-

СЬКОЇ ГІМНАЗІЇ реалізовано наступне:
проведено капітальний ремонт кабінету 

початкової школи; 
придбано нові меблі та дидактичні мате-

ріали в рамках реалізації програми НУШ;
придбано реактиви для кабінету хімії;
придбано ноутбук, телевізор та принтер-

сканер для потреб гімназії;
придбано меблі у медичний кабінет (ку-

шетка, шафка, столик);
придбано тример та бензопилу;
встановлено протипожежну сигналізацію;
обладнано будівлю захистом від прямих по-

падань блискавки.
Фінансово-господарська діяльність закладу 

дошкільної освіти “ЗІРОНЬКА” спрямована на за-
безпечення життєдіяльності дитячого закладу, що 
стосується насамперед харчування дітей та ство-
рення комфортних і безпечних умов їхнього пере-
бування у дитячому садочку. Матеріально-техніч-
на база та благоустрій  ЗДО “Зіронька” у 2021 році  
також були суттєво покращені завдяки реалізації 
ряду заходів:

проведено благоустрій території закладу, 
а саме: здійснено поточний ремонт ігрових май-
данчиків, демонтовано старі лавочки та придба-
но сучасні садові лавки, пофарбовано огорожу;

придбано мотокосу та водонагрівач для 
харчоблоку;

 з метою покращення інтер’єру, для гру-
пових кімната придбано новий килим та тюлі, а 
також нові стенди для роздягалень;

проведено роботи з відновлення каналі-
заційної мережі закладу.

Субвенція з державного бюджету для закла-
дів освіти Ямницької ТГ станом на 2021 р. склала 
24 815 900 грн.

Крім того, у гімназіях та ліцеях успішно реа-
лізовується Програма “Нова українська школа”, 
відповідно до якої, на потреби навчальних закла-
дів ТГ у 2021 р. було виділено 346 300 грн держав-
ної субвенції та 397 000 грн з місцевого бюджету.

Загалом витрати на освіту у Ямницькій ТГ за 
11 місяців 2021 р. склали  40 102 086  грн. по за-
гальному фонду бюджету та 315 271 грн. – по спе-
ціальному фонду бюджету

.
 Закінчення на 6, 7 стор.
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ЯМНИЦЬКА ГРОМАДА ВІДЗНАЧИЛА 30-у 
РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

У вівторок, 24 серпня 2021 р. вся Україна відзначала знаменну для України 
дату – 30-у річницю проголошення її Незалежності. Урочисті заходи про-
йшли у Ямниці, де участь у святкових дійствах взяли представники кожного 
населеного пункту.

Святкування розпочалися з Бого-
служіння у храмі Святого Миколая, під 
час якого звучала щира молитва за 
збереження миру, спокою, щасливого 
майбутнього та єдності України. Ран-
кову Божественну Літургію відвідали 
голова Ямницької ТГ Роман Крутий, се-
кретар сільської  ради Юрій Проценко, 
заступник голови Микола Зелінський, 
представники депутатського корпусу 
громади, депутат облради Роман Ткач, 
поважна делегація з партнерської ґміни 
Свьонтки (Республіка Польща).

Після Служби Божої усі разом бі-
ля постамента Борцям за волю України 

помолилися за душі героїв, які відда-
ли життя за Незалежність. Також було 
урочисто покладено поминальні квіти 
у пам’ять за загиблими.

Опісля присутні мали нагоду відві-
дати виставку унікальних речей з при-
ватної колекції ямничанина під назвою 
“Шевченкіана Романа Ткача”, яку спе-
ціально до відзначення національно-

го свята було організовано у Ямниць-
кому ліцеї.

Ближче до вечора на місцевому 
стадіоні відбулися фестини. Урочиста 
колона, несучи український жовто-бла-
китний стяг, святковою ходою пройшла 
від ямницького ліцею до головної сцени. 
Після звучання Державного Гімну, усіх 
присутніх поблагословив митрофорний 
протоієрей о. Богдан Курилів.

Зі словами щонайкращих поздоров-
лень з нагоди такого великого україн-
ського свята до мешканців громади 
звернувся сільський голова Ямниць-
кої ТГ Роман Крутий, який щиро вітав 

жителів та гостей з Днем Незалежності, 
бажав кожному міцного здоров’я, ра-
дості, добра, злагоди, достатку, мирного 
неба над головою та усіх земних благ.

Вітали громаду також партнери з-за 
кордону – представники ґміни Свьонт-
ки (Польща), м. Стшельце Опольське 
(Польща) та м. Зост (Німеччина). Гості 
із зарубіжжя у своєму вітальному сло-

ві зичили міцного здоров’я, розвитку 
громади й усіляких гараздів. Урочис-
тості продовжилися рядом почергових 
привітань зі сцени, а також врученням 
відзнак для визначних особистостей, 
громадських діячів та усіх сільських 
голів, які за роки незалежності очолю-
вали населені пункти Ямницької ТГ до 
моменту об’єднання.

До привітань з Днем Незалежності 
долучився також директор з транспорту 
та транспортної логістики ПрАТ “Івано-
Франківськцемент” Іван Дубас. Від іме-
ні голови правління Миколи Федорови-
ча Круця він вручив очільнику Ямниць-
кої громади Романові Крутому ключі від 
нового автомобіля Renault Master з бор-
товою платформою для комунального 
підприємства “Ямниця”. Сільський голо-
ва подякував керівництву ПрАТ “Івано-
Франківськцемент” за щедрий подару-
нок, урочисто передав ключі керівнику 
КП “Ямниця” Русланові Савуляку, після 
чого відбувся чин освячення нового авто.

Відзначання 30-ї річниці Незалеж-
ності продовжилось фольклорними 
подвір’ями за участі населених пунк-
тів громади, де щирі ґазди та ґаздині 
гостинно припрошували і пригощали 
гостей смачними стравами, напоями та 

різноманітними смаколиками справж-
ньої української кухні. А як стемніло, 
урочиста програма плавно перейшла 
у святковий концерт. Свої пісні гляда-
чам дарували вокально-інструменталь-
ний ансамбль “Реприза”, прикарпатська 
виконавиця TAYNA, начальник відділу 
культури, молоді та спорту Ямницької ТГ, 

співачка Христина Попадинець. Далі на 
публіку чекав виступ зірки вечора – ві-
домої української співачки Ірини Феди-
шин. Відзначення 30-ї річниці Незалеж-
ності стало для мешканців Ямницької 
громади пам’ятною датою і завершило-
ся далеко за північ святковою живою 
музикою під відкритим небом.

ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ – ШАНА, ЧЕСТЬ І ХВАЛА!
14 жовтня 2021 р., у День захисника України, День козацтва, День створен-
ня Української Повстанської Армії та християнське свято Покрови Пресвятої 
Богородиці в Ямницькій територіальній громаді пройшов ряд урочистостей 
на вшанування героїв минулого і сьогодення – усіх тих воїнів, які свідомо й 
усеціло присвятили свої життя служінню рідній Україні, здобуттю, віднов-
ленню і збереженню Вкраїнської незалежности.

Дійства розпочалися зі святкових 
Богослужінь на парафіях сіл нашої гро-
мади. В Ямниці у заходах на пошану за-
хисників і захисниць взяли участь го-
лова Ямницької ТГ Роман Крутий, се-
кретар Ямницької сільської ради Юрій 
Проценко, заступник голови Микола Зе-

лінський, депутати громади, староста с. 
Павлівка Іван Вацеба, староста с. Тязів 
Василь Боднарчук, працівники апарату 
ради,  духовенство, громада села та най-
почесніші гості – учасники й ветерани 
АТО/ООС – мужні герої Ямницької ТГ, які 
від початку російсько-української війни 

бережуть мир та спокій українців. Під 
час святкового Богослужіння у храмі 
святого Миколая Чудотворця присутні 
у спільній молитві за Україну прохали 
у Господа здоров’я, Божої опіки, сил і 
витримки для мужніх героїв, які зму-
шені сьогодні на Сході захищати тери-
торіальну цілісність рідної Батьківщи-
ни. Після Святої Літургії біля пам’ятника 
борцям за волю України відбулося по-
минально-патріотичне віче. На вшану-
вання загиблих героїв о. Ярослав Ро-
жак та о. Орест Смицнюк відслужили 

панахиду. Поминальне дійство супро-
воджувалось патріотичними піснями у 
виконанні аматорської хорової капели 
“Дзвін” ім. Романа Долчука. Хвилиною 
мовчання було вшановано пам’ять про 
полеглих захисників Вкраїнської землі.

До присутніх звернувся Роман Кру-
тий, який привітав усіх присутніх з вели-
ким святом, акцентувавши на тому, що 
сьогодні ми живемо у вільній та незалеж-
ній Україні саме завдяки мужнім синам 
та дочкам  України, які вміли боротися, 
вміли перемагати і пожертвували своїми 
життями за рідну Державу. Він висловив 
вдячність усім захисникам та захисницям 

за їхні мужність, силу духу, героїзм та від-
вагу:  “Сьогодні усі ми розуміємо, що “плач 
свободи ще не дав нікому, а хто борець, 
той здобуває світ”. Тож бажаю кожному з 
вас, шановні захисники, міцного здоров’я, 
єдності, упевненості, мужності, Божої опі-
ки, міцного духу і патріотизму в серцях. 
Шануємо вас і поважаємо. Слава Вам! 
Слава Україні! Слава Героям!”

Опісля сільський голова з нагоди 
свята всім учасникам АТО/ООС з Ям-
ницької ТГ вручив грошові премії, по-
свідчення та почесні медалі “ЗАХИС-
НИКУ УКРАЇНИ З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ НЕ-
ЗАЛЕЖНОСТІ”.
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ВІЗИТ ДО РУМУНІЇ
Впродовж 17-18 листопада 2021 р. делегація Ямницької територіальної гро-
мади за участі сільського голови Романа Крутого, начальника відділу про-
єктів та програм місцевого самоврядування Мар’яни Підгаєцької і головно-
го спеціаліста відділу Тетяни Грицак здійснила робочий візит у місто Ардуд 
(Сату-Маре, Румунія).

Метою поїздки стало налагоджен-
ня співпраці з румунською громадою, 
щодо участі у спільних проєктах, які фі-
нансуються за підтримки Європейсько-
го Союзу.

Спільне партнерство може бути ре-
алізоване завдяки Програмі прикордон-
ного співробітництва Угорщина-Словач-
чина-Румунія-Україна. Загальною метою 
програми є підтримка заходів  за  допо-
могою Європейського Союзу, що спря-
мовані на інтенсифікацію та поглиблен-
ня соціально-економічної співпраці між 
регіонами України та регіонами країн-
учасниць, які мають спільний кордон. 
Проєкти в Україні можуть бути реалі-
зовані у Закарпатській, Івано-Франків-
ській та Чернівецькій областях. Кожен 
проєкт повинен включати як мінімум 
одного партнера з країни ЄС (що бере 

участь у Програмі) та, щонайменше, од-
ного партнера з України.

Під час візиту представники деле-
гації зустрілися із керівництвом міста 
Ардуд, мали змогу ознайомитися з осо-
бливостями управління у громаді, куль-
турними та історичними надбаннями. 
Учасники делегації відвідали адміністра-
тивний будинок, дитячий садок, місцеві 
пам’ятки культури, а також поспілкували-
ся з представниками місцевого бізнесу.

Крім того, під час зустрічі обговори-
ли можливе підписання Угоди про спів-
робітництво між громадою міста Ардуд 
та Ямницькою територіальною грома-
дою. Сподіваємося, даний візит у май-
бутньому принесе позитивний результат 
для обох сторін. Візит організований за 
сприяння Союзу Українців у Румунії та 
п. Люби Хорват.

НОВА СПІВПРАЦЯ ТА ПОЖЕЖНЕ АВТО 
ВІД ПОЛЬСЬКИХ ПАРТНЕРІВ

Протягом 22-26 липня 2021 р. делегація Ямницької територіальної громади 
перебувала з офіційним візитом у м. Стшельце Опольське Стрілецького пові-
ту, Опольського воєводства (Республіка Польща) на запрошення бургомістра 
міста п. Тадеуша Ґоца. Делегація була представлена головою Ямницької ТГ 
Романом Крутим, заступником сільського голови Миколою Зелінським, старо-
стою с. Павлівка Іваном Вацебою, начальником відділу проєктів ТГ Мар’яною 
Підгаєцькою та Тисменицьким міським головою Тетяною Градюк. Усі витрати 
за проживання і перебування взяла 
на себе польська сторона.
Метою робочої поїздки стала можли-

вість надання іноземними партнерами з м. 
Стшельце Опольське допомоги у вигляді 
пожежного автомобіля для пожежно-ря-
тувальної частини, що дислокується на 
території Ямницької ТГ. Також, в рамках 
візиту було підписано Угоду про співпра-
цю між селом Павлівка Ямницької тери-
торіальної громади та селом Ґроджіско 
ґміни Стшельце Опольське (Республіка 
Польща). Документ спрямований на на-
лагодження співробітництва щодо під-
тримки та зміцнення партнерства обох 
сторін, обміну ідеями та досвідом у галузі 
пожежної охорони та статутної діяльності 
добровольчих пожежних команд, пізнання 
звичаїв, традицій та історії регіонів, співп-
раці у різних напрямках, зокрема, діяль-
ності у галузі культури, спорту та активного 
відпочинку, а також підтримки взаємних 
соціальних контактів між мешканцями. 
Під час візиту сільський голова Роман 
Крутий обговорив з польськими партне-
рами ряд культурних та молодіжних об-
мінів між громадами у майбутньому, ве-

лася мова і про подальші спільні проєкти, 
що фінансуються зовнішніми донорами.

Привітати офіційну делегацію з 
України завітала зокрема й почесний 
консул України в м. Ополе пані Ірена 
Порджік. В рамках зустрічі були вислов-
лені сподівання, що налагодження парт-
нерських взаємин між обома сторонами 
обов’язково стане новим поштовхом 
для  розвитку Ямницької ТГ.

В межах візиту представники нашої 
громади відвідали пожежні частини у 

Ґроджіско та Каліновіце, бібліотеку, ко-
мунальний басейн та комунальне авто-
транспортне підприємство м. Стшельце 
Опольське, а також замок у с. Ізбицко. 
Делегація ознайомилася з особливос-
тями самоврядування у ґміні, її куль-
турними та історичними надбаннями.

У результаті налагодженого співро-
бітництва, у серпні 2021 р. іноземні парт-
нери м. Стшельце Опольське передали 
для пожежно-рятувальної частини, що 
дислокується на території Ямницької ТГ 

гуманітарну допомогу у вигляді пожежно-
го автомобіля марки DAIMLER-BENZ 608. 
Додатково польські вогнеборці передали 
українським товаришам комплект облад-
нання та інструментів: пожежні каски – 
15 шт, костюм спеціальний захисний – 4 
шт, гумовий напівкомбінезон забродний 
– 2 шт, ствол “водяна завіса”- 1 шт, ствол 
універсальний – 1 шт, всмоктуючий рукав 
110 мм – 4 шт, рукав напірний 75 мм – 9 
шт, рукав напірний 52 мм – 9 шт, розгалу-
ження триходове – 1 шт, чоботи пожежні 
– 2 пари; прожектор на штативі – 1 шт.

Сільський голова Ямницької ТГ Ро-
ман Крутий під час передачі автомобіля 
та обладнання пожежній частині у Ямни-
ці наголосив: “Сьогодні маємо наочний 
приклад, наскільки важливим є міцне 
партнерство з нашими іноземними дру-
зями. Ямницька територіальна громада 
щиро вдячна ґміні Стшельце Опольське 
за надану підтримку. Такий дарунок нео-
дмінно сприятиме швидшому та більш 
ефективному подоланню наслідків над-
звичайних ситуацій.”

МЕДИКІВ ГРОМАДИ 
ВІДЗНАЧЕНО 
З НАГОДИ 

ПРОФЕСІЙНОГО 
СВЯТА

Напередодні Дня медика, який відзначається в Укра-
їні щорічно у третю неділю червня, сільський голова 
Роман Крутий привітав працівників КНП “Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги” Ямницької ТГ з професій-
ним святом. На урочистий захід у бібліотеці Ямницького ліцею 
завітали медпрацівники усіх населених пунктів ТГ. Від імені ке-
рівництва громади та депутатського корпусу сільський голова 
звернувся до присутніх зі словами щонайкращих побажань.
“Дорогі лікарі, медичні пра-

цівники! Останній рік на тлі пан-
демії був дуже нелегким для усіх, 
особливо медиків, адже ви ці-
лодобово були на сторожі люд-
ських життів, рятуючи здоров’я 
наших жителів у боротьбі з коро-
навірусом. Сьогодні для вас осо-
бливо велика вдячність, дозем-
ний уклін та вітання. Усією гро-
мадою зичимо міцного здоров’я, 
сили духу, наснаги, щастя, добра, 

затишку в родинах, благополуччя 
та успіхів у вашій нелегкій пра-
ці”, – вітав медпрацівників Ро-
ман Крутий.

Зі словами поздоровлень 
виступили керівник КНП Мари-
на Островська та її заступник 
Михайло Юркевич, котрі приві-
тали колег з професійним свя-
том, подякувавши за злагоджену 
роботу, тісну співпрацю та міц-
ний колектив, який якнайкра-

ще проявив себе за останній рік 
нелегкої діяльності медичного 
центру в умовах пандемії. Усі 
працівники медичних установ 
Ямницької ТГ отримали премії 
з нагоди професійного свята, а 
також були нагороджені грамо-
тами за невтомну працю в галузі 
охорони здоров’я, високу профе-
сійну майстерність, відданість 
справі, активну громадську по-
зицію та з нагоди Дня медично-
го працівника. Під час урочис-
тої зустрічі медики з радістю і 
вдячністю приймали теплі слова 
привітань, а наостанок зробили 
пам’ятні фото.

ЗМУШЕНІ НАВЧИТИСЯ ЖИТИ 
З ПАНДЕМІЄЮ

У 2021 році змінилося наше ставлення до пандемії коронавірусу – з’явилася надія на те, що 
ми зможемо взяти під свій контроль нову небезпеку. Водночас усвідомлюємо, що будемо 
змушені жити пліч-о-пліч з Covid-19 і надалі. Враховуючи той факт, що темпи приросту но-
вих випадків захворювання на коронавірусну хворобу зменшились в міру розгортання вак-
цинальної кампанії, мимоволі підтверджується аксіома, що  вакцинація – єдиний шлях до 
управління цією загрозою. 

2021-й рік виявився для медичної сфери гро-
мади роком продовження напруженої боротьби з 
пандемією і роком активних дій з профілактики роз-
повсюдження небезпечного вірусу. Від 01.01.2021 
р. у медичних установах Ямницької ТГ було здій-
снено всього 2572 швидких тести SARS-CoV Rapid 
Antigen Test (Корея), з яких виявлено 459 позитив-
них за увесь вказаний період.

Протягом 2021 року загалом було проведе-
но 7875 вакцинувань (станом на 28.12.2021 р.). 
Вакцинування здійснювалися на базі двох пунк-
тів щеплень – Ямницької та Павлівської лікар-
ських амбулаторій. Крім того, працювала мо-
більна бригада для виїзду у центри масової вак-
цинації м. Івано-Франківськ. На даний момент 
розробляється план здійснення вакцинації насе-
лення третьою дозою. Першочергово щепленню 
підлягатимуть медичні працівники та мешканці 
інтернатних закладів.

У Ямницькій територіальній громаді діють два 
постійні пункти профілактичних щеплень проти ко-

ронавірусної хвороби COVID-19 на базі Ямницької 
ЛА ЗПСМ та Павлівської ЛА ЗПСМ.  Пункти щеплень 
працюють щодня з 10:00 до 15:00 год. В наявнос-
ті є наступні види вакцини: CoronaVac (Синовак 
Біотех, Китай), Pfizer/BioNTech (Comirnaty, Німеч-
чина/США), Moderna (США), Astra Zeneca (Корея).

Записатись на вакцинацію можна таким чином:
• самостійно за допомогою мобільного до-

датку «Дія»;
• безпосередньо звернувшись до реєстратора 

Ямницької лікарської амбулаторії ЗПСМ, звернув-
шись до свого сімейного лікаря;

• за телефоном: +38 096 304 02 65.
Пам’ятайте, вакцинація убезпечить вас від 

важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті 
від COVID-19. Записуйтеся на щеплення, щоб вбе-
регти своє життя і здоров’я, а також – людей поруч.

Нагадуємо, що попереду Різдвяні свята, тому 
просимо не забувати про свою безпеку та безпеку 
Ваших близьких, зважаючи на пандемію. Бережіть 
себе і будьте здорові!

Показники захворюваності на COVID-19 у Ямницькій ТГ станом на 29.12.2021 р.
Населений пункт Кількість підозр Виявлено COVID-19 “+” Хворіють Одужали Померли 
 від початку епідемії 
Ямниця 995 (4) 464 (3) 20 438 6
Павлівка 541 (6) 264 (6) 16 246 2
Тязів 185 (3) 86 (1) 8 75 3
Сілець 322 (2) 160 (0) 22 131 7
Рибне 64 (0) 41 (0) 0 41 0
Майдан  81 (0) 46 (0) 1 45 0
Нова Гута 5 (0) 5 (0) 0 5 0
Ценжів 1 (0) 1 (0) 0 1 0
УСЬОГО 2194 (15) 1067 (10) 67 982 18
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ЗВІТ ГОЛОВИ ЯМНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
РОМАНА КРУТОГО ЗА 2021 РІК

 Закінчення. Поч. на 2, 3 стор.
МЕДИЦИНА

У Ямницькій ТГ функціонує Комунальне не-
комерційне підприємство “Центр надання пер-
винної медико-санітарної допомоги” Ямницької 
сільської ради, утворене у результаті децентра-
лізації та медичної реформи в громаді. До скла-
ду КНП “ЦПМСД” входять Ямницька амбулаторія, 
Павлівська амбулаторія, фельдшерсько-акушер-
ські пункти сіл Тязів,  Сілець, Рибне, а також ФАП 
с. Майдан та ФАП с. Нова Гута, які приєдналися 
після завершення у 2021 р. процесу реорганізації 
сільських рад новоприєднаних населених пунктів 
та передачі їхнього майна у комунальну власність 
Ямницької сільської ради.

Медичну допомогу у Ямницькій ТГ надають 
5 лікарів загальної практики сімейної медицини, 
гінеколог, стоматолог, 13 середніх медичних пра-
цівників, в тому числі 5 завідувачі ФАПів.

У приміщенні Ямницької лікарської амбулаторії 
працює лабораторія, оснащена новим обладнанням, 
що дозволяє якісно вимірювати широкий спектр 
показників та проводити всі аналізи, згідно з ви-
могами Програми медичних гарантій. У Ямниць-
кій та Павлівській ЛА ЗПСМ, а також у ФАПах сіл 
Сілець, Тязів, Рибне працюють денні стаціонари, 
де хворі можуть отримувати лікування, згідно з 
призначеннями лікарів.

2021-й рік виявився для медичної сфери гро-
мади напруженим, у зв’язку з пандемією. Протя-
гом року продовжилася активна боротьба з коро-
навірусною хворобою. Реалізовується кампанія з 
вакцинації населення від COVID-19.

Від 01.01.2021 р. у медичних установах Ям-
ницької ТГ було здійснено всього 1672 швидких 
тести SARS-CoV Rapid Antigen Test (Корея), з яких 
виявлено 442 позитивних за увесь вказаний пері-
од (станом на 28.11.2021 р.).

У Ямницькій територіальній громаді діють два 
постійні пункти профілактичних щеплень проти ко-
ронавірусної хвороби COVID-19 на базі Ямницької 
ЛА ЗПСМ та Павлівської ЛА ЗПСМ. У результаті 
активного розвитку кампанії з вакцинації протя-
гом 2021 року загалом було проведено 6551 вак-
цинування (станом на 28.11.2021 р.).

Інформування населення про стан справ із за-
хворюваністю на коронавірус від початку панде-
мії здійснюється на офіційному веб-сайті громади 
один раз на тиждень.

Продовжується кампанія щодо вибору лікаря 
з надання первинної медичної допомоги.  Станом 
на листопад 2021 р. 88,63 % населення ТГ (7909 
осіб) підписали декларації з сімейними лікарями 
медичного центру ПМСД. Також у громаді продо-
вжує працювати  загальнодержавна   програма “До-
ступні ліки”, за якою хворим було виписано 7004 
електронні рецепти і 6849 з них – погашено. Крім 
того, з місцевого бюджету щорічно виділяються 
кошти на пільгові рецепти для хворих, яких у звіт-
ному періоді було виписано на суму 269 764 грн.

У громаді ведеться постійна робота з покра-
щення надання медичних послуг для мешканців.

Для поліпшення функціонування медичної сфе-
ри Ямницької ТГ, особливо в умовах пандемії, з Дер-
жавного фонду соціально-економічного розвитку 
було залучено 1 296 000 грн. Зокрема Ямницьку 
лікарську амбулаторію оснащено новим сучасним 
апаратом УЗД з набором датчиків (стаціонарна 
ультразвукова діагностична система QBit 7 премі-
ум класу). Його багатопрофільність та інноваційні 
можливості дозволять більш якісно здійснювати 
обстеження здоров’я пацієнтів. Крім того, завдяки 
фінансуванню з держбюджету придбано медичне 
обладнання для Павлівської та Ямницької лікар-
ських амбулаторій:

 Медичний фармацевтичний холодильник 
Haier HYC для вакцини;

  Центрифуга лабораторна СМ-6М З РОТО-
РОМ 6М (ELMI);

  Аналізатор біохімічний напівавтоматич-
ний RT-1904C;

  RТА Інкубатор-термостат;
  Прилад низькочастотної електротерапії 

«Радіус-01»;
  Фотометр МБА-540.
Від департаменту охорони здоров’я, за кошти 

обласного бюджету  для  КНП «ЦПМСД» Ямницької 
ТГ було безкоштовно передано 5 концентраторів 
кисню AE-8-W на суму 151 000 грн.

У квітні 2021 р. коштом Ямницької сільської 
ради було завершено капітальний ремонт приміщен-
ня лабораторії Ямницької лікарської амбулаторії 
– здійснено повну заміну електромережі, ремонт 

стелі, стін та підлоги. Крім того, придбано нові ме-
блі на суму  близько 40 000 грн. Загалом вартість 
капітального ремонту склала близько 200 000 грн.

Розпочато капітальний ремонт приміщення 
Павлівської лікарської амбулаторії, на який у 2021-
2022 рр. заплановані витрати на суму близько 2 
737 000 грн. Крім того, у Павлівській ЛА проведе-
но ремонт кардіографа.

Розпочато капітальний ремонт благоустрою те-
риторії ФАПу в с. Тязів (стоянка, встановлення лот-
ків, облаштування клумб), на який у 2021-2022 рр. 
заплановані витрати на суму близько 444 500 грн.

Для роботи медперсоналу ФАПу с. Рибне було 
придбано комп’ютер і багатофункціональний при-
стрій 3-в-1, здійснено ремонт кардіографа.

У приміщенні ФАПу с. Майдан розпочалися ка-
пітальні ремонтні роботи закладу, на які у 2021-2022 
рр. заплановані витрати на суму близько 268 000 грн.

На медикаменти для надання невідкладної 
медичної допомоги у 2021 році було витрачено – 
356 031 грн. З них на реалізацію заходів, спрямо-
ваних на боротьбу з вірусом гострої респіраторної 
хвороби COVID-19 витрачено близько 101 000 грн.

Загалом видатки на фінансування закладів охо-
рони здоров’я Ямницької ТГ у 2021 р. становлять 
631 621 грн., з яких зокрема затрачено кошти на:

  Придбання комп’ютерів з укомплектуван-
ням – 99 948 грн.

  Придбання меблів для лабораторії (с. Ям-
ниця) – 39 880 грн.

  Придбання стоматологічної установки (с. 
Павлівка) – 49 900 грн.

  Витрати на проєктно-кошторисну докумен-
тацію (с. Павлівка, с. Тязів, с. Майдан) та її експер-
тизу – 85 862 грн.

Поточні видатки склали 279 849,80 грн.
КУЛЬТУРА. ДУХОВНІСТЬ

Від початку створення Ямницької територіаль-
ної громади її культурний розвиток демонструє ви-
сокий рівень активності й налагодженості роботи у 
даній сфері. Культурно-мистецька діяльність у гро-
маді спрямована на збереження та розвиток усіх 
жанрів українського народного мистецтва, відтво-
рення і збереження народних свят, традицій, обря-
дів, духовне відродження національної культури.

Традиційно у громаді постійно відбуваються різ-
номанітні тематичні події, концерти, виставки, проте 
у 2021 році ряд планових системних культурно-мис-
тецьких заходів було проведено на відкритому повітрі, 
у форматі онлайн чи зовсім скасовано, у зв’язку з ка-
рантинними обмеженнями. Зокрема у 2021 р. вдалося 
організувати та провести ряд заходів: ІV Розколяду 
Ямницької громади “Ой радуйся, Земле, Син Божий 
народився!”; заходи на вшанування пам’яті героїв 
Небесної сотні; конкурс читців поезії Т. Г. Шевченка 
(формат онлайн); святкові концерти до Дня матері;  
дитячий молодіжний фестиваль-конкурс української 
народної та естрадної сучасної пісні “Дзвінкі голоси”; 
відзначення Днів села у громаді; святкування 30-ї 
річниці Незалежності України; патріотичні заходи до 
Дня Захисника України; поминальні заходи пам’яті 
жертв Голодоморів в Україні та ін.

Протягом 12-14 травня 2021 р. у Ямницькій 
ТГ проведено художній пленер за участю 15-ти 
митців Прикарпаття, результатом якого стали по-
над 50 картин з пейзажами сіл громади, частину 
яких художники подарували для старостинських 
округів та музею ТГ.

У Ямниці 2021 р. також за сприяння Ямницької 
сільської ради було проведено конкурс “Стежками 
Івана Смицнюка”, приурочений до 250-річчя ямниць-
кого героя. За активну багаторічну творчу діяльність 
та з нагоди ювілейних дат артисти-аматори були від-
значені преміями. З місцевого бюджету виділяються 
кошти і на підтримку місцевих авторів та сприяння 
виходу у світ їхніх книг, зокрема у звітному періо-
ді профінансоване видання книг: “Просили мама, 
просили тато…” Тязівське весілля” Ірини Садули та 
Ірини Пашко, збірки поезій “Видих і вдих” Наталії 
Королевич, “Дорога до витоків” о. Ореста Смицню-
ка, а також “Археологічні старожитності Ямниці від 
кам’яної доби до початку ХХ ст.” Андрія Сміжака.

До Міжнародного Дня захисту дітей було ор-
ганізовано показ лялькових вистав для наймолод-
ших жителів громади. 

Для потреб будинків культури с. Сілець, с. Тя-
зів та с. Майдан придбано жалюзі. Для потреб клу-
бу с. Рибне придбано електричне обладнання та 
здійснено ремонт освітлення.

Активно підтримується діяльність Ямницької 
дитячої музичної школи. Кількість учнів Ямницької 
ДМШ налічує 100 вихованців та 17 працівників ви-
кладацького колективу. Учнівська молодь закладу 

музичної освіти має можливість розвивати свої творчі 
здібності на спеціалізаціях: духові інструменти (со-
пілка, саксофон, флейта, тромбон), баян, акордеон, 
скрипка, контрабас, бандура, гітара, фортепіано. Об-
даровані учні Ямницької ДМШ є учасниками різно-
манітних концертів, конкурсів та фестивалів у Ям-
ницькій громаді та поза її межами. 03 жовтня 2021 
р. проведено урочистий концерт з нагоди 25-річчя від 
дня заснування Ямницької дитячої музичної школи.

Щорічно наповнюється матеріально-технічна 
база ДМШ, зокрема, у 2021 р. для потреб закла-
ду було придбано меблі, контрабас, канцтовари, 
наповнення для музичної концертної зали (мане-
кени, рамки для картин). Також відремонтовано 
музичні інструменти.

Усі бібліотеки Ямницької ТГ свою діяльність 
реалізовують, згідно з планами роботи, система-
тично проводять тематичні книжкові виставки з 
метою популяризації читання серед жителів гро-
мади та тісно співпрацюють із будинками культу-
ри та закладами освіти громади.

28 вересня 2021 р. у Ямницькій ТГ відбувся за-
хід — обласна Школа менеджера для директорів 
публічних бібліотек територіальних громад При-
карпаття під назвою “Публічні бібліотеки: промо-
ції читання”.

Щорічно виділяються кошти місцевого бюджету 
на підтримку бібліотек громади, зокрема, на наповне-
ння книжкових фондів, придбання книг, передплату 
періодичних видань та придбання нової літератури.

У поточному році приміщення ямницької бі-
бліотеки наповнилося новими меблями: дитячи-
ми стелажами та каталожною шафою. Крім того, 
у 2021 р. на кожну бібліотеку сіл громади було за-
куплено 100 поличкових роздільників, необхідних 
для переведення на УДК.

У 2021 р. на наповнення фондів бібліотек гро-
мади книгами та періодикою з місцевого бюджету 
було виділено 90 000 грн.

Загалом на розвиток культури в Ямницькій ТГ 
у звітному періоді було витрачено 2 485 847 грн.

В рамках Цільової програми “Духовне життя” 
на 2021-2025 рр. щорічно здійснюється підтримка 
храмів у населених пунктах Ямницької територі-
альної громади – церкви Святого Миколая с. Ям-
ниця, парафій Христа Спаса та Святого Миколая 
с. Павлівка, церкви Різдва Христового с. Сілець, 
храму Архистратига Михаїла с. Тязів, парафії Со-
бору Пресвятої Богородиці с. Рибне, церкви Архи-
стратига Михаїла с. Майдан, каплиці Успіння Пре-
святої Богородиці с. Ценжів та каплиці Святого 
Великомученика Димитрія с. Нова Гута.

У 2021 р. загалом на фінансування духовної 
сфери громади було затрачено 370 000 грн.

СПОРТ
З метою пропагування здорового способу життя 

серед населення громади проводяться різноманітні 
спортивні заходи, у яких беруть активну участь меш-
канці кожного населеного пункту. Розвиток спорту в 
ТГ відбувається рамках Програми здійснення захо-
дів з фізичної культури та спорту на 2021-2025 роки. 
У зв’язку з карантинними обмеженнями, більшість 
запланованих на поточний рік спортивних подій бу-
ли проведені на відкритому повітрі з дотриманням 
протиепідемічних вимог, або скасовані. Зокрема у 
звітному періоді 2021 р. проведено спортивні дій-
ства: Спартакіада для молоді ТГ (міні-футбол, во-
лейбол, настільний теніс і шашки, кульова стрільба); 
футбольний турнір пам’яті Ярослава Гринькевича 
(с. Ямниця); футбольний турнір пам’яті Олександра 
Ярмошевича (с. Рибне), футбольний турнір пам’яті 
гравця і мецената ФК “Сілець” Романа Михайлюка 
та колишнього головного тренера сілецької коман-
ди Петра Пашкевича (с. Сілець).

Протягом червня 2021 р. на стадіоні у Ямниці 
здійснювалися онлайн-трансляції матчів чемпіо-
нату Європи з футболу Євро-2020 за участі збірної 
України, під час яких мешканці громади спільно 
вболівали за українську команду.

Важливою є також реалізація здібностей об-
дарованого підростаючого покоління у дитячо-
юнацькому спорті. Саме тому у Ямницькому ліцеї 
успішно функціонує секція боротьби при спортив-
ному клубі САМБО/ДЗЮДО імені героя АТО Р. Юрчи-
шина. Спортсмени клубу постійно беруть участь у 
змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів, на 
яких неодноразово займають призові місця. З бю-
джету сільської ради протягом 2021 р. виділялись 
кошти для фінансової підтримки поїздок учасників 
клубу на різноманітні змагання. Крім того, 03 лип-
ня 2021 року в Ямницькій ТГ вдруге відбувся Все-
український відкритий турнір з боротьби САМБО 
пам’яті героя АТО Руслана Юрчишина серед юнаків 

і дівчат 2004-2012 р. н., у якому, окрім ямницьких 
самбістів, взяли участь представники близько 10 
кращих спортивних шкіл з різних куточків України.

У громаді здійснюється підтримка футбольних 
команд сіл ТГ, відповідно до Програми здійснення 
заходів з фізичної культури та спорту на 2021-2025 
рр. У 2021 р. команди Ямницької ТГ відзначилися 
футбольними здобутками. Так павлівський ФК “Со-
кіл” став володарем Кубка Тисменицького району 
з футболу сезону 2020-2021 рр., а футбольна  ко-
манда “Легіон” (Майдан) стала чемпіоном області 
з футболу серед ветеранів (40+) сезону 2021 року. 

Фізична культура є невід’ємною складовою 
зокрема й освітнього процесу підростаючого поко-
ління. 2021 року у Сільці на подвір’ї гімназії спору-
джено сучасний спортивний майданчик зі штучним 
покриттям. На його облаштування витрачено 2 580 
000 грн, зокрема, з бюджету громади було виділено 
680 000 грн, з державного бюджету – 1 900 000 грн.

З метою розвитку й підтримки юних талантів 
і обдарованої молоді, а також стимулювання твор-
чого самовдосконалення дітей та юнацтва, у грома-
ді створено Ямницьку дитячо-юнацьку спортивну 
школу. Наразі при ЯДЮСШ функціонує спортивна 
секція з футболу (початкова підготовка) для юнаків 
молодшого шкільного віку (1-4 класи). Незабаром 
очікується відкриття секції боротьби ДЗЮДО/САМБО.

В цілому галузь “Фізична культура і спорт” 
в ТГ у 2021 році профінансовано на 706 958 грн.
УПРАВЛІННЯ. НАДАННЯ ПОСЛУГ. ГРОМАДСЬКІСТЬ

Триває підтримка та активна співпраця влади 
з громадськими організаціями: ГО “Молодіжний 
альянс Ямниці” (допомога у придбанні обладнання 
для реалізації молодіжних заходів, сприяння в ор-
ганізації дискотек), ГО “Ямницька спілка учасників 
АТО” (премії учасникам АТО/ООС до Дня захисника), 
ГО “Спортивний клуб ДЗЮДО і самбо імені героя 
АТО Руслана Юрчишина” (закупівля спортивного 
інвентаря та фінансова допомога з місцевого бю-
джету в організації поїздок на змагання). 

В рамках підписаного Ямницькою ТГ ще у 2020 
р. Меморандуму про співробітництво з Головним 
управлінням Національної поліції в Івано-Франків-
ській області та дії проєкту “Поліцейський офіцер 
громади”, в адміністративному будинку с. Тязів 
у березні 2021 р. відкрито поліцейську станцію. 
Задля безпеки, збереження порядку та комфорту 
мешканців Ямницької ТГ розпочав свою діяльність 
поліцейський офіцер громади.

 Здійснюється тісна співпраця з депутатським 
корпусом, відбувається постійне реагування на за-
пити і звернення від мешканців громади.

Ямницька сільська рада є членом Асоціації ТГ 
Прикарпаття, регіонального відділення Асоціації міст 
України (АМУ); веде співпрацю з Івано-Франківським 
регіональним офісом Програми “U-LEAD з Європою”.

Усі послуги в громаді на сьогодні надаються 
працівниками виконавчого апарату сільської ради та 
Центру надання адміністративних послуг Ямницької 
ТГ, а також у старостинських округах громади через 
старост. Завдяки роботі ЦНАПу населення громади 
має змогу звернувшись до адміністратора Центру, 
отримати у найкоротший термін і за мінімальної 
кількості відвідувань вичерпну інформацію чи кон-
сультацію щодо вимог та порядку надання тієї чи 
іншої послуги, здати пакет документів, необхідний 
для отримання послуги, і в подальшому – отримати 
оформлений результат запитуваної адміністратив-
ної послуги або ж відмову у її наданні.

За період з 01.01.2021 р. по 30.11.2021 р. пра-
цівниками Центру надання адміністративних по-
слуг та віддалених робочих місць загалом було 
надано 6085 послуг.

В Ямницькій ТГ відзначаються ювіляри, а та-
кож здійснюється виплата матеріальної допомоги 
мешканцям сіл (на лікування; у зв’язку з важким 
матеріальним становищем; при народженні дити-
ни), сума котрої у звітному періоді склала 958 300 
грн (для 427 осіб).

Соціальний захист населення – одна з голо-
вних функцій держави, яка здійснюється завжди і за 
будь-яких умов на користь непрацездатних і хворих 
людей, пенсіонерів, безробітних, багатодітних, мало-
забезпечених. Кількість громадян, які  перебувають 
у складних життєвих обставинах та потребують со-
ціального захисту та допомоги, на жаль, не зменшу-
ється. Соціальний захист громадян похилого віку, 
інвалідів, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів 
війни, учасників АТО/ООС, Чорнобильців   та інших 
соціально- незахищених верств населення полягає 
у наданні послуг з соціальної підтримки населення.

У 2021 р., після завершення процесу децентра-
лізації, було утворено  відділ надання соціальних 
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послуг Ямницької сільської ради. Свою роботу від-
діл проводить у двох напрямках – це організація та  
надання соціальних послуг та реалізація державної 
політики щодо соціального захисту жителів громади. 

З березня 2021 року опрацювання заяв на  
отримання різних видів соціальних допомог від-
бувається із застосуванням програмного комп-
лексу «Соціальна громада». Протягом 10 місяців, 
прийнято, опрацьовано та передано до управлін-
ня соціального захисту населення Івано-Франків-
ської РДА 514 заяв для призначення різних видів 
допомог, пільг та субсидій,  384 –опрацьовано в 
«Соціальній громаді»,  з них:

 з метою призначення  субсидії – 225 заяв;
на отримання державної соціальної допо-

моги малозабезпеченим сім’ям – 68 заяв;
на отримання допомоги при народженні 

дитини – 51 заява; 
на отримання адресної допомоги на про-

живання внутрішньо-переміщеним особам з Доне-
цької та Луганської областей – 1 заява;

на отримання допомоги у зв’язку з вагіт-
ністю та пологами незастрахованим особам (не-
працюючим, студентам, зареєстрованим у центрі 
зайнятості, підприємцям) – 18 заяв;

на отримання тимчасової державної соці-
альної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату – 7 заяв;

на отримання пільг – 13 заяв;
підтримка багатодітних сімей – 10 заяв;
на отримання допомоги на дітей, які пе-

ребувають під опікою чи піклуванням – 4 заяви;
на отримання компенсації як фізичній осо-

бі, яка надає соціальні послуги – 4 заяви;
на отримання монетизації одноразової на-

туральної допомоги “Пакунок малюка” – 13 заяв;
на отримання державної соціальної допо-

моги особам з інвалідністю з дитинства та дітям 
з інвалідністю – 10 заяви;

на отримання  державної соціальної до-
помоги особам, які не мають права на пенсію та 
особам з інвалідністю – 3 заяви;

 на отримання допомоги особі, яка про-
живає разом із особою, яка страждає на психічні 
розлади – 31 заява;

на отримання допомоги дитині померло-
го годувальника – 1.

А також прийнято та передано в управління 
соціального захисту населення:

з метою виготовлення посвідчення бать-
ків багатодітної сім’ї та дітей з багатодітної сім’ї 
– 38 заяв;

з метою виготовлення посвідчення дітям 
з інвалідністю – 3 заяви;

 з метою забезпечення ортопедичними 
засобами – 15 заяв;

 з метою забезпечення санаторно – ку-
рортним лікуванням – 2 заяви.

Одну особу з інвалідністю влаштовано в гері-
атричний пансіонат. 

Відповідно до затвердженої рішенням сесії 
сільської ради Комплексної програми із соціаль-
ного захисту населення в Ямницькій територіаль-
ній громаді на 2021-2025 роки, за рахунок коштів 
місцевого та обласного бюджету, вжито наступні 
заходи щодо підтримки, відповідно до законодав-
ства, окремих категорій громадян, а саме:

щомісячна доплата до пенсії члена ОУН-УПА;
 виплата компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги;
надання відшкодування за житлово-кому-

нальні послуги інвалідам по зору І та ІІ групи, реабі-
літованим, учасникам АТО, яким не надано статус.

Працівниками відділу надаються такі соціальні 
послуги як догляд вдома, консультування, інфор-
мування, соціальний супровід. Соціальною послу-
гою «догляд вдома» охоплено 18 самотніх літніх 
громадян та осіб з інвалідністю. Під соціальним 
супроводом перебуває 2 сім’ї в складній життєвій 
ситуації та 2 сім’ї, у яких виховуються діти, бать-
ки яких позбавлені  батьківських прав. Протягом 
звітного період було надано 685 інформаційних 
послуг з питань соціального захисту населення.

З метою більш якісного надання соціальної 
послуги «догляду вдома», двом соціальним робіт-
никам за рахунок коштів місцевого бюджету було 
придбано велосипеди.

У 2021 р. із завершенням процесу децентралі-
зації створено Службу у справах дітей Ямницької 
сільської ради. Її основними завданнями є: реалі-
зація державної політики з питань соціального за-
хисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 
забезпечення додержання вимог законодавства що-
до встановлення опіки та піклування над дітьми, їх 
усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімей-
ного типу, прийомні сім’ї; здійснення контролю за 
умовами утримання і виховання дітей у закладах 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, спеціальних установах і закладах соці-
ального захисту; визначення пріоритетних напрямів 
поліпшення на території Ямницької громади стано-
вища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізич-
ному, духовному та інтелектуальному розвитков.

Відповідно до статистичних даних, в Ямниць-
кій територіальній громаді проживає 1720 дітей. 
На обліку в службі у справах дітей громади станом 
на 30.11.2021 року перебуває 7 дітей, позбавлених 
батьківського піклування, з них 3 дітей, які при-
були з інших територій, 7 дітей, що перебувають 
у складних життєвих обставинах. За звітній пері-
од знято з обліку 2 дітей. З них 2 особи, що дося-
гли повноліття. На первинному обліку перебуває 4 
дитини, позбавлені батьківського піклування, які  
виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників. 
На території громади функціонує  прийомна сім’я, 
у якій виховується   4 дітей-сиріт, дітей, позбавле-
них батьківського піклування. 

Службою у справах дітей було підготовлено 
2 висновки про доцільність позбавлення батьків-
ських прав відносно малолітніх дітей та один ви-
сновок про недоцільність визнання малолітніх ді-
тей, такими що втратили право користування жит-
ловим приміщенням.

За звітний період 28 дітей різних пільгових ка-
тегорій було оздоровлено, в тому числі одна дити-
на, позбавлена батьківського піклування.

Працівники  служби у справах дітей за звіт-
ний період взяли участь у 8 судових засіданнях 
по 5 справах, в яких було захищено права 8 дітей.

Впродовж 2021 року проведено 8 профілактич-
них рейдів з попередження дитячої бездогляднос-
ті, жебракування, профілактики правопорушень, у 
сім`ях, які опинилися в складних життєвих обста-
винах. Крім того, проведено 20 обстежень житло-
во-побутових умов проживання сімей, які мешка-
ють на території ТГ, троє батьків попереджені про 
адміністративну відповідальність за невиконання 
батьківських обов`язків.

Впродовж звітного періоду відбулося  5 засі-
дань комісії з питань захисту прав дитини, на яких 
розглянуто питання стосовно:

встановлення порядку участі бабусі та ді-
дуся  у вихованні їхніх онуків;

щодо доцільності(не доцільності ) позбав-
лення батьківських прав;

надання дозволу на вчинення правочину, 
щодо нерухомого майна дитини;

взяття під соціальний  супровід;
встановлення опіки над майном дитини, 

позбавленої батьківського піклування;
затвердження індивідуальних планів со-

ціального захисту дітей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах;

Служба у справах дітей Ямницької сільської 
ради продовжує проводити контроль за умовами 
проживання дітей облікових категорій, здійснювати 
індивідуальну інформаційно-роз’яснювальну робо-
ту з дітьми, які опинились у складних життєвих об-
ставинах, а також з батьками, яким роз’яснюються 
їх права та обов’язки щодо виховання дітей, забез-
печення належних умов для їхнього проживання, 
навчання, фізичного та морального розвитку, ін-
формація законодавства щодо адміністративної, 
кримінальної відповідальності за неналежне ви-
конання батьківських обов’язків. Крім того, про-
водиться профілактична робота із запобігання до-
машньому насильству стосовно дітей і за участю 
дітей, булінгу (цькуванню), кібербулінгу.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
2021 р. був плідним для Ямницької ТГ у сфері 

розвитку міжнародних відносин, адже протягом ро-
ку відбувся ряд візитів як представництв громади 
за кордон, так і іноземних партнерів до України.

Ямницька ТГ продовжує тісне партнерство з 
ґміною Свьонтки (Вармінсько-Мазурське воєвод-
ство, Республіка Польща), з котрою ще у 2018 р. 
підписано Угоду про співробітництво. Так з 22 по 
25 липня 2021 р. офіційна делегація Ямницької те-
риторіальної громади взяла участь в урочистому 
піднятті прапора добровільної пожежно-рятуваль-
ної частини у партнерській ґміні Свьонтки. В свою 
чергу, делегації зі Свьонток двічі 2021 р. відвіда-
ли Ямницьку ТГ – під час святкування 30-ї річниці 
Незалежності України та відзначення 581-ї річни-
ці с. Ямниця. Під час одного з візитів війт ґміни 
Свьонтки Славомир Ковальчик подарував для по-
жежно-рятувальної частини, що дислокується на 
території Ямницької ТГ, пожежний ручний ствол та 
пожежні гумові хлопавки для гасіння сухої трави.

Продовжується партнерство також з представ-
никами ґміни Стшельце Опольське (Опольське во-
єводство, Республіка Польща), яке у липні 2021 р. 
було скріплене підписанням Угоди про співпрацю 
між с. Павлівка Ямницької ТГ та селом Ґроджіско 
ґміни Стшельце Опольське. Документ спрямований 
на налагодження співробітництва у цілях підтримки 
та зміцнення партнерства обох сторін, обміну ідеями 
та досвідом у галузі пожежної охорони та статутної 

діяльності добровольчих пожежних команд, пізнання 
звичаїв, традицій та історії регіонів, співпраці у різ-
них напрямках, зокрема, діяльності у галузі культури, 
спорту та активного відпочинку, а також підтримки 
взаємних соціальних контактів між мешканцями. В 
рамках підписаного документу про співробітництво, 
іноземні партнери передали для пожежно-рятуваль-
ної частини, що дислокується на території Ямниць-
кої ТГ гуманітарну допомогу у вигляді пожежного 
автомобіля марки DAIMLER-BENZ 608.  Додатково 
польські вогнеборці передали українським товари-
шам комплект обладнання та інструментів. Також 
під час святкування 30-річчя Незалежності України 
Ямницьку громаду відвідав заступник бургомістра 
ґміни Стшельце Опольське Юзеф Кампа.

Громада продовжує співпрацю з Німеччиною 
– містами Зост і Хамм. На святкування 30-ї річни-
ці Незалежності Ямницьку громаду відвідав Фабі-
ан Штаінбрінк – голова міжнародного молодіжно-
го центру, регіональний координатор міста Зост. 

У 2021 р. Ямницька ТГ отримала можливість 
налагодження нового співробітництва з ще одні-
єю країною – Румунією. Так впродовж 17-18 лис-
топада 2021 р. делегація Ямницької ТГ здійснила 
робочий візит у місто Ардуд (Сату-Маре, Румунія), 
з метою налагодження співпраці з румунською 
громадою задля участі у спільних проектах, які 
фінансуються за підтримки Європейського союзу. 
Під час візиту було обговорене можливе підписан-
ня угоди про співробітництво між громадою міста 
Ардуд та Ямницькою територіальною громадою.

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В структурі апарату сільської ради ТГ функціо-

нує відділ проєктів та програм місцевого самовря-
дування, який здійснює підготовку і подає проєкти 
різноманітного спрямування та характеру, з метою 
залучення в громаду зовнішніх джерел фінансування.

Навесні 2021 року учні Ямницького ліцею взяли 
участь у Програмі Транскордонного Співробітни-
цтва «Польща-Білорусь-Україна». Участь у  спіль-
ному уроці віртуальної спадщини для польських, 
білоруських та українських шкіл під назвою “Як 
справи?”. Віртуальне спілкування було присвячене 
різним аспектам культурно-історичної спадщини 
країн прикордоння. Урок відбувався спільно зі шко-
лою Івана Павла ІІ у Ленках Дукельських, Підкар-
патського воєводства (Республіка Польща). У по-
дарунок учасники отримали набори високоякісних 
навушників з мікрофонами, які використовують як 
інструмент для дистанційного навчання чи розваг.

Навесні 2021 року Ямницька сільська рада по-
дала заявку на участь у Освітній кампанії для шкіл 
2021 – «Youth Voices of PBU!» - Програма транскор-
донного співробітництва «Польща-Білорусь-Украї-
на». Ямницький ліцей став єдиним учасником про-
грами від Івано-Франківської області. Впродовж 
кількох днів школярі мали змогу розвинути свої 
навички у спілкуванні, самовираженні,  подолан-
ні культурних бар’єрів. Цьогорічна кампанія була 
зосереджена на способах передачі інформації за 
допомогою різних засобів, включаючи візуальні 
(фотографія, графічні інструменти), аудіо-візуальні 
(фільми, анімація), медіа (журналістика) та пряме 
спілкування з акцентом на міжкультурні аспекти.

У квітні 2021 р. завершено ще один культурно-
освітній проєкт громади – творчий конкурс “Стеж-
ками Івана Смицнюка”, який було організовано 
до 250-ї річниці від дня народження ямницького 
героя, котрий двічі пішки ходив до Відня відсто-
ювати права та свободи своїх односельчан. Від-
повідно до умов конкурсу, уродженці або жителі 
Ямницької ТГ мали можливість подати свої творчі 
роботи, пов’язані з народним героєм. За резуль-
татами конкурсу, 9 учасників отримали грамоти, 
подяки і знак лауреата конкурсу, їхні твори були 
надруковані у газеті «Єдина громада». Крім того, 
у майбутньому, з покращенням пандемічної ситу-
ації, переможців конкурсу очікує головний приз 
– поїздка до Відня “Стежками Івана Смицнюка”

Павлівський ліцей став переможцем проєкту 
“Відкрита лабораторія – цікава біотехнологія”, ор-
ганізований за сприяння благодійного фонду “Світ 
для дітей”. Проєкт має на меті створення у стінах 
закладу відкритої науково-дослідницької лабора-
торії, що дозволить популяризувати науку серед 
учнівської молоді та сформувати контингент май-
бутніх біологів. Автором та керівником проєкту є 
учитель біології Павлівського ліцею Христина Киц-
мен. Реалізація проєкту на суму 170 тис. гривень 
триватиме поетапно.

“Розкажи мені свою історію”. Навесні 2021 року 
Ямницька сільська рада разом із партнерською ґмі-
ною Свьонтки Ольштинського повіту Вармінсько-Ма-
зурського воєводства (Республіка Польща) подали 
спільну заявку на участь у конкурсі проєктів щодо 
здійснення українсько-польських обмінів молоддю, 
які мають на меті – вивчення спільного минулого, 
подолання упереджень і стереотипів у трактуван-
ні спільної історії в умовах сучасності. Основною 
ідеєю проєкту є збереження українсько-польської 

спадщини та бажання утвердити тісний зв’язок із 
традиціями минулого. З 29 липня по 02 серпня 2021 
р. десятеро дітей зі школи ім. Генрика Сухарсько-
го у Свйонтках (Республіка Польща) зі своїми опі-
кунами, а також діти із закладів освіти Ямницької 
територіальної  громади спільно взяли участь у ре-
алізації проєкту “Розкажи мені свою історію”. Друга 
частина проєкту була реалізована впродовж 01-06 
вересня 2021 польськими друзями у партнерській 
ґміні Свьонтки (Вармінсько-Мазурське воєводство, 
Республіка Польща). В рамках візиту школярі від-
відали заняття з графічного дизайну,  під час якого 
працювали над створенням карт двох націй. Опіс-
ля було здійснено візит до ґмінної бібліотеки, де 
була нагода ознайомитися з головними напрямка-
ми роботи закладу. Крім того, діти взяли участь у 
майстер-класі із ліплення та різьбярства.

Наприкінці 2021 року реалізовано  році проєкт 
“Музей – скарбниця громади”, який у 2020 р переміг 
у конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад, 
організатором якого є Єврорегіон Карпати-Україна. 
За кошти гранту (156 000 грн) було закуплено екс-
позиційні стелажі, меблі, стенди та мультимедійне 
обладнання (телевізор та ноутбук). У ході реалізації 
ініціативи частина коштів була виділена з місце-
вого бюджету, зокрема, на придбання манекенів, 
виготовлення карти громади.

Проєкт «Реконструкція футбольного стадіону 
по вул. Галицька, 55А в с. Ямниця, Ямницької сіль-
ської ради ОТГ, Івано-Франківської області» пройшов 
попередній конкурсний відбір. На даний момент 
очікується погодження від конкурсної комісії. У 
разі відбору фінансування проєкту у 2022 р. буде 
здійснюватися, відповідно до вимог конкурсу – за 
рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку (90% від загальної вартості  проєкту) та 
співфінансування із місцевого бюджету у розмірі 
10% від загальної вартості  проєкту.

Також учні ТГ мали змогу бути учасниками між-
народного проєкту від Stadtteilzentrum Bockelweg 
міста Хамм, Німеччина – International Cookbook 
„Cooking 4 Friends“ (E-Book version). У проєкті взяли 
участь представники 4 країн – Німеччини, Болгарії, 
Італії та України. Метою ініціативи стало створення 
міжнародної книги рецептів національних страв.

Крім того, щорічно у Ямницькій ТГ проводиться 
традиційний конкурс на присудження Премії Ям-
ницької сільської ради “Обдаровані діти громади” 
у номінаціях – «Учень року», «Спортсмен року» та 
«Творча особистість року». Зокрема 2021 р. пере-
можці у кожній номінації та їхні учителі (тренери, 
художні керівники) отримали грошові винагоро-
ди і були відзначені Дипломами й Почесним зна-
ками лауреата Премії “Обдаровані діти громади”.

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Важливим питанням у громаді є зокрема роз-

виток інформаційної сфери та висвітлення діяль-
ності органів виконавчої влади. 

Забезпечення вільного доступу до інформації 
щодо подій у громаді, забезпечення гласності та 
відкритості діяльності, інформування населення 
щодо функціонування ТГ в цілому та висвітлення 
діяльності Ямницької сільської ради здійснюєть-
ся через офіційний веб-сайт yamnytsya-otg.if.ua, 
на офіційних профілях громади у соціальних ме-
режах Facebook та Instagram, а також на сторінках 
видання  “Єдина громада. Вісник Ямницької ТГ”.

Узагальнюючи зроблене у звітному періоді та 
підбиваючи підсумки функціонування Ямницької 
територіальної громади у 2021 році, варто заува-
жити, що завдяки реформі децентралізації, спіль-
ній злагодженій роботі і взаємодії у виконанні по-
ставлених завдань вдалося плідно попрацювати 
задля покращення якості життя у громаді в цілому. 

Висловлюємо велику вдячність за проведену 
спільну роботу, підтримку, сприяння і співпрацю де-
путатському корпусу Ямницької сільської ради VІII 
демократичного скликання, старостам населених 
пунктів, працівникам апарату сільської ради, пред-
ставникам медичних та освітніх установ, священни-
кам, керівникам підприємств, установ та організацій, 
підприємцям, платникам податків, голові правління 
ПрАТ “Івано-Франківськцемент” Миколі Круцю, депу-
татам обласної ради VIIІ демократичного скликання 
Роману Ткачу, Михайлові Королику, Володимиру Куш-
ніру, Олегу Качуру, Юрію Глинському, Сергію Басара-
бу, народним депутатам України Ігорю Фрісу, Едуар-
ду Прощуку, керівнику комунального підприємства 
“Ямниця” Руслану Савуляку і робітникам комунальної 
служби, громадським організаціям, активній молоді, 
а також усім небайдужим мешканцям, хто докладав 
чимало зусиль для покращення комфортних умов 
проживання у Ямницькій територіальній громаді.

У подальшому саме вектор розвитку залиша-
тиметься у пріоритеті керівництва Ямницької ТГ 
під час реалізації планових завдань, які мають на 
меті забезпечити комфортні умови проживання 
жителям кожного населеного пункту.

Сільський голова Роман КРУТИЙ
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ДО ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ З ПОДАРУНКАМИ
20 грудня 2021 р. до спортсменів, котрі відвідують секцію бойового мисте-
цтва ямницького спортклубу дзюдо і САМБО ім. героя АТО Руслана Юрчиши-
на, а також вихованців спортивної секції з футболу (початкова підготовка) 
Ямницької ДЮСШ з подарунками завітав Святий Миколай.

Успішно підбили підсумки 2021 року 
представники ямницького спортклубу 
дзюдо і САМБО ім. героя АТО Руслана 
Юрчишина, адже завзятим дзюдоїстам 
присвоєно нові пояси.

На урочистий захід прийшли сільський 
голова Ямницької територіальної грома-
ди та віце-президент Івано-Франківської 
обласної федерації дзюдо  Роман Крутий, 
головний спеціаліст відділу культури, мо-
лоді і спорту ТГ Андрій Драганчук, дирек-
тор Ямницького ліцею Йордана Лесів, ми-
трофорний протоієрей о. Богдан Курилів, 
вихованці клубу, тренери Людвік Саварин, 
Ярослав Бабула, Любомир Галіпчак, батьки.

Найстараннішим спортсменам було вру-
чено жовті, оранжеві і зелені пояси за високий 
рівень знань базової техніки боротьби та ва-

гомі досягнення у бойовому мистецтві дзюдо. 
Під час дійства юні таланти продемонстру-
вали техніку виконання бойових прийомів.

Вручаючи дзюдоїстам нові пояси, 
сільський голова привітав дітей з успіш-
ними результатами, побажавши їм по-
дальших перемог та нових спортивних 
здобутків, а тренерам подякував за ста-
рання, терпіння і наполегливість у їхній 
нелегкій справі виховання нового підрос-
таючого покоління спортсменів. У свою 
чергу, тренер Людвік Саварин подякував 
сільському голові та депутатам ТГ за по-
стійну підтримку розвитку клубу, напо-
внення його матеріально-технічної бази 
новим інвентарем і сприяння у поїздках 
учасників на різноманітні змагання. Опіс-
ля св. Миколай (у ролі якого виступив 

голова ГО “Молодіжний альянс Ямни-
ці” Мар’ян Новосільський) та очільник 
громади вручили спортсменам гостинці.

На цьому вечір не завершився, адже 
презенти до свята Миколая отримали 
також вихованці спортивної секції з фут-
болу (початкова підготовка) Ямницької 
дитячо-юнацької спортивної школи, на 
тренування до яких завітав сільський 
голова Роман Крутий та т.в.о. керівни-
ка ЯДЮСШ Андрій Драганчук.

Очільник громади подякував тренеру 
Григорію Галіпчаку за чітко організовану 
роботу, терпіння та виховання майбутніх 
футболістів, а також побажав вихованцям 
секції вдалих стартів у футболі: “Хлопці, я 
хочу побажати кожному успішних починань 
у спорті, завжди досягати високих результа-
тів та яскравих перемог, і щоб з вас вирос-
тали майбутні зірки українського футболу!”

На завершення діти отримали 
солодкі презенти та зробили спільне 
пам’ятне фото.

Усією громадою вболівали за збірну України на  ЄВРО-2020
У червні-липні 2021 р. фан-зона Ямницької громади гуртом вболівала за збір-
ну України у матчах чемпіонату Європи з футболу Євро-2020. Коли за грою 
українців спостерігала вся країна, підтримували команду і мешканці нашої 
громади – на стадіоні в Ямниці було організовано онлайн-трансляцію на ве-
ликому екрані.

В одному з матчів, 29 червня, збірна 
України перемогла збірну Швеції, відтак 
зуміла не тільки вийти у плей-офф Чем-
піонату Європи з футболу, але й здобу-
ти блискучу перемогу в 1/8 фіналу Єв-
ро-2020 і забезпечити собі путівку до 
чвертьфіналу чемпіонату Європи.

 Загалом відбулося п’ять поєдинків 
за участю нашої команди на Євро-2020. 
На жаль, в останньому Україна поступи-
лася Англії у матчі чвертьфіналу та завер-

шила свій шлях у турнірі. Вболівальники 
ямницької фан-зони із захопленням не 
відводили очей від екрану під час кожно-
го онлайн-перегляду та гуртом підтриму-
вали збірну України до фінального свист-
ка. І хоча п’ята гра стала поразкою для 
української команди на чемпіонаті, все ж 
нам є ким пишатися, адже вперше у сво-
їй історії їй вдалося дійти до чвертьфіна-
лу Євро-2020. Бажаємо збірній України у 
майбутньому успіхів та перемог!

ФУТБОЛЬНІ ТУРНІРИ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНИХ ГРАВЦІВ
У с. СІЛЕЦЬ 11 липня 2021 р. відбувся футбольний турнір пам’яті 

гравця і мецената ФК “Сілець” Романа Михайлюка та колишнього 
головного тренера сілецької команди Петра Пашкевича. 

Під час урочистого відкриття змагань учасників від імені сіль-
ського голови Романа Крутого привітав секретар Ямницької сіль-
ської ради Юрій Проценко, який подякував усім, хто долучився до 
організації та проведення дійства, побажав спортсменам вдалої 
гри, спортивного азарту і щоб перемогла дружба. Поблагословив 
гравців на добру та успішну гру парох церкви Різдва Христового о. 
Василь Смицнюк. Після підняття Державного прапора під звучан-
ня Гімну України розпочалися товариські змагання з міні-футболу 
серед юніорів за участі спортсменів із Сільця, Павлівки, Рибного та 
Угринева. У підсумку матчів перемогу здобули гравці збірної коман-
ди Павлівки та Рибного. Усі команди були нагороджені пам’ятними 
кубками, а окремі гравці – призами у різних номінаціях. Підроста-
юче майбутнє покоління сілецького футбольного клубу отримало у 
подарунок від сільського голови громади та депутатського корпусу 
два комплекти футбольної форми. У ході спортивного дійства серед 
найменших любителів футболу відбулися змагання у вигляді ударів 
м’ячем у ворота. Всіх дітей по завершенні змагань також пригоща-
ли солодким морозивом та соком.

По завершенні дитячого міні-футболу у товариському матчі за 
кубок турніру зіграли команда ветеранів ФК “Сілець”  та збірна ко-
манда ветеранів з мікрорайону Пасічна, до якої увійшли друзі Ро-
мана Михайлюка. Футбол завершився з рахунком 5:4 на користь 
команди ветеранів ФК “Сілець”, котрій дістався головний трофей 
змагань – Кубок турніру.

У с. ЯМНИЦЯ 18 липня 2021 р. вчетверте провели традиційний 
футбольний турнір, присвячений пам’яті відомого футболіста-ям-

ничанина – Ярослава Гринькевича. Спортивна подія розпочалася із 
поминальної панахиди та покладання квітів до могили видатного 
футболіста і продовжилася дружніми матчами на місцевому ста-

діоні. На турнірі були присутні друзі, родичі, знайомі футболіста та 
ветерани футболу.  Учасниками цьогорічного турніру стали такі ко-
манди: “Друзі Ярослава” (Ямниця), ФК “Вихор”(Ямниця),  та “Збірна 
Ямницької сільської ради”. Після завершення матчів до футболістів 
та уболівальників звернувся голова Ямницької ТГ  Роман  Крутий, 
який подякував усім присутнім та тим, хто долучився до організації 
і проведення спортивного заходу. Сільський голова зазначив, що 
Ярослав Гринькевич завжди буде жити у нашій пам’яті. Його захо-
плення футболом — це приклад наполегливості, завзятості та не-
зламності духу. З нагоди щорічного турніру сільський голова вручив 
дружині футболіста пам’ятну медаль.   Також, традиційно, перемож-
ці та учасники змагань були нагороджені кубками та відзнаками у 
номінаціях: «Кращий воротар» – Ванченко Назар (команда «Друзі 
Ярослава»), «Кращий захисник» – Драгомерецький Андрій («Друзі 
Ярослава»), «Кращий півзахисник» – Роман Крутий («Збірна Ямниць-
кої сільської ради»), «Кращий нападник» – Гринькевич Любомир (ФК 
«Вихор»). Призами глядацьких симпатій були нагороджені Вовк Рос-
тислав («Збірна Ямницької сільської ради») та Федорук Роман (ФК 
«Вихор»). І місце цьогорічного турніру зайняв ФК «Вихор», ІІ місце по-
сіла команда «Друзі Ярослава», ІІІ місце дісталося гравцям «Збірної 
Ямницької сільської ради». Усі учасники змагань були нагороджені 
кубками та медалями.

У с. РИБНЕ 08 серпня 2021 р. пройшов VI традиційний турнір 
з футболу, присвячений пам’яті видатного футболіста Олександра 
Ярмошевича. Проведенням традиційного турніру гравці та любителі 
футболу с. Рибне щорічно вшановують пам’ять свого односельчани-

на, талановитого футболіста, котрий у юному віці передчасно пішов 
із життя. Учасниками змагань були ФК “КіК” (с. Рибне), ФК “Сокіл” 
(с. Павлівка), ФК “Майдан” (с. Майдан) та ФК “Легіон. Ветерани” (м. 

Івано-Франківськ). Після проведення жеребкування відбулося чоти-
ри матчі. Цікавим моментом цьогорічних змагань став той факт, що 
кожен зіграний матч завершився нічиєю, і переможці визначилися 
за результатами пенальті. У підсумку чемпіонами турніру стали ФК 
“Сокіл” (Павлівка). Друге місце посіли гравці ФК “Легіон. Ветерани” 
(м. Івано-Франківськ), трете – господарі турніру ФК “КіК” (с. Рибне), 
і четвертою була команда ФК “Майдан” (с. Майдан). По завершенні 
спортивного дійства зі словами вітань до учасників та гостей звер-
нувся сільський голова Роман Крутий, який привітав спортсменів 
з проведенням турніру, а також подякував усім, хто долучився до 
його організації. Переможців та учасників було нагороджено кубка-
ми, медалями, відзнаками у різних амплуа та пам’ятними призами 
у вигляді чашок із зображенням О. Ярмошевича. Батькам покійно-
го футболіста вручили пам’ятну медаль з нагоди проведення турні-
ру. Нагородою кращого воротаря було відзначено Максима Сабада 
(ФК “КіК” (с. Рибне)). Кращим нападником визнали Андрія Процика 
(ФК “Сокіл” (Павлівка)). Нагороду кращого захисника здобув Вла-
дислав Чиж (ФК “Сокіл” (Павлівка)), а кращим півзахисником став 
Віктор Бенько (ФК “Майдан” (с. Майдан)). Статуетка кращого грав-
ця дісталася Юрію Дзюбінському (ФК “Сокіл” (Павлівка)). Призами 
глядацьких симпатій у вигляді пам’ятної чашки нагороджено: Петра 
Бойченюка (ФК “Легіон. Ветерани” (м. Івано-Франківськ)), Михайла 
Шуляра (ФК “Легіон. Ветерани” (м. Івано-Франківськ)) та Любомира 
Хруставчука (ФК “Майдан” (с. Майдан)). А також сільському голові 
Романові Крутому було вручено пам’ятну статуетку за вагомий вне-
сок у розвиток спорту в Ямницькій ТГ.
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ВІДЗНАЧЕННЯ ДНІВ НАРОДЖЕНЬ СІЛ ГРОМАДИ
У 2021 р. в Ямницькій територіальній громаді були проведені традиційні святкові заходи з нагоди відзначення Днів народжень на-
селених пунктів.

Першим таким заходом стало святкування 20 червня 2021 р. 
353-ї річниці з часу першої писемної згадки про село МАЙДАН. Впер-

ше населений пункт святкував свою річницю у складі територіаль-
ної громади. На Божественній Літургії у храмі Архистратига Михаїла 
громада гуртом молилася за мир, добробут і спокій в Україні. Про-
довжилося свято на подвір’ї Майданської гімназії, де влаштували 
конкурс дитячих малюнків “Стежинами рідного села” та розваги з 
аніматором для дітей. А тим часом на локації проведення фестин 
проходили спортивні змагання, після яких переможців нагородили 
грамотами та призами. Не зважаючи на дощову погоду, мешканці 
Майдану і гості зібралися разом на колишньому місцевому стадіоні, 
де ближче до вечора розпочався концерт. Почергово з вітальним 
словом до жителів села зверталися голова Ямницької територіаль-
ної громади Р.Крутий, староста с. Майдан М.Зелінська, депутати 
від округу, священнослужителі парафій УГКЦ. Приємним моментом 
дійства стало відзначення жителів у різних номінаціях (найстарша 
і наймолодша подружні пари, найстарший та наймолодший жителі, 
місцеві підприємці, іменинники). Свято продовжилося концертною 
програмою за участі артистів-аматорів та художніх колективів бу-
динків культури сіл громади. Гості свята також зверталися до меш-
канців села зі щонайкращими побажаннями. А на завершення фес-
тин запальними піснями потішив публіку відомий прикарпатський 
гурт “БУДЬМО”. Фінальним акордом сільської імпрези стали танці у 
супроводі живої музики під відкритим небом.

01 серпня 2020 р. село ЯМНИЦЯ відзначило 581-у річницю з часу 
першої письмової згадки про населений пункт. Розпочалися святку-
вання зі Служби Божої у храмі парафії Св.Миколая за участі настоятелів 

церков громади, де присутні спільно молилися за мир, спокій і добро-
бут села, громади та України. Богослужіння відвідали голова Ямницької 
ТГ Р.Крутий, заступник голови М.Зелінський, секретар сільської ради 
Ю.Проценко, депутати ТГ, польська делегація з польської ґміни Свьонт-
ки, мешканці та гості села. Опісля на вул. Франка відбулося освячення 
каплиці-ротонди Св. Юди-Тадея. Це особлива для ямничан подія, адже 
коштом мецената п. Івана та за підтримки керівництва ТГ село збага-
тилося ще однією святою місциною. Продовжилися святкування за-
бавами для дітей та молоді. Біля Ямницького ліцею пройшов конкурс 
малюнку на асфальті. Опісля відбулося свято барв холі. Спортсмени-
аматори випробовували свій фізичний дух у змаганнях, за що отримали 
грамоти й подарунки. Ближче до вечора урочисту частину свята роз-
почала хорова капела “Дзвін”. Зі знаковою датою ямничан привітали 
голова Ямницької ТГ Р.Крутий, о.-митрат Б.Курилів, депутат облради 
Р.Ткач, а також партнери з ґміни Свьонтки. Польські друзі подарували 
для пожежно-рятувального поста с. Ямниця пожежний ручний ствол та 
3 гумові хлопавки для гасіння трави. Приємною несподіванкою було 
нагородження ямничан у різних номінаціях (ювіляри, найстарше і най-
молодше подружжя, найстарший і наймолодший жителі, лауреати пре-
мії “Обдаровані діти громади” та їх з наставники). Впродовж програми 
почергово поздоровляли жителів Ямниці зі святом старости, духовні 
отці та представники художньої самодіяльності сіл ТГ. Далі святкуван-
ню завадив дощ. І хоча погодні умови не дозволили завершити концерт, 
все ж свято села у Ямниці вдалося.

У неділю, 29 серпня 2021 р., село ПАВЛІВКА відсвяткувало свій 
439-й День народження. Заходи розпочалися традиційно з Богослу-
жіння у храмі Св. Миколая за участі отців парафій громади та під су-
провід церковного хору. Усі присутні спільно молилися за здоров’я 
жителів, за мир та спокій для громади й України. Ближче до вечора 
розпочався концерт. У ході свята працювала виїзна торгівля і забави 

для дітей, а місцеві ґазди й ґаздині пригощали смачними стравами. 
Голова Ямницької ТГ Р.Крутий привітав мешканців Павлівки з Днем 
села, подякував усім, хто своєю працею робить внесок у процвітання 
села і побажав жителям добробуту, гарного настрою, Божого благо-
словення. Староста Іван Вацеба також бажав односельчанам усього 
щонайкращого. Опісля було вручено подяки кращим жителям села у 
різних номінаціях (наймолодший і найстарший мешканці, подружжя, 
які відзначають “золоте весілля”, наймолодше подружжя, іменинни-
ки, переможці конкурсу “Обдаровані діти громади 2021”). Святкова 
атмосфера супроводжувалась щирими вітаннями запрошених пред-
ставників сіл Ямницької громади.  Гості свята, зокрема старости сіл 
Ямницької ТГ і настоятелі церков також вітали павлівчан щонайкра-
щими побажаннями. Фестини продовжились концертом за участі ама-
торських колективів сіл громади та відомих виконавців: вокально-
інструментального ансамблю “Реприза”, народного артиста України 
І.Поповича, співачки Х.Попадинець, а також гурту  “Цвіт Кульбаби”. 
Завершилося святкування далеко за північ святковою дискотекою.

Сонячної осінньої неділі 05 вересня 2021 р. село РИБНЕ гучно 
відзначило свій 376-й День народження з часу першої писемної 
згадки про населений пункт. Під час Богослужіння в храмі Собору 
Пресвятої Богородиці присутні спільно молилися за здоров’я, добро-

бут, мир і спокій. Далі відбулися спортивні заходи: матч з міні-футбо-
лу між дитячими командами з Рибного та Павлівки, підіймання гирі, 
жонглювання м’ячем, перетягування канату. Найактивніші отрима-
ли заохочувальні призи. Крім того, на місцевому стадіоні відбувся 
товариський матч між командами ФК “КІК” (Рибне) – ФК “Легіон” 
(Майдан), який завершився перемогою гостей. Святковий день в 
Рибному плавно перейшов у вечірню концертну програму. Урочис-
ту частину дійства виконанням Державного Гімну розпочав місце-
вий хор. З вітальними словами до присутніх почергово зверталися 
господарі і гості свята. Зокрема голова Ямницької ТГ Р.Крутий при-
вітав мешканців Рибного з Днем народження їхнього рідного села. 
Щирі поздоровлення для односельчан з нагоди свята висловили 
староста В.Ісаків та парох о. Ю.Стрільців. Приємним моментом не-
дільного дійства стало відзначення жителів Рибного у різних номі-
націях (найстарше і наймолодше подружжя, найстарший та наймо-
лодший жителі). Далі відбувся концерт за участі артистів-аматорів 
та художніх колективів будинків культури ТГ. Талановиті виконавці 
тішили публіку зі сцени своїми яскравими фольклорно-мистець-
кими, вокально-інструментальними, музичними, драматичними і 
танцювальними виступами. Ближче до вечора всіх присутніх роз-
важали вокально-інструментальний ансамбль “Реприза”, співачка 
Х.Попадинець та зірка вечора FIINKA. Завершилося святкування Дня 
с. Рибне запальними танцями до пізньої ночі у супроводі живої му-
зики під відкритим небом у виконанні гурту “Майданс”.

У неділю, 12 серпня 2021 р., село СІЛЕЦЬ відзначило 583-ліття 
з часу першої писемної згадки. Святкування розпочалися з Боже-
ственної Літургії на парафії Різдва Христового. Присутні у спільній 
молитві прохали Господа здоров’я, небесних щедрот, миру та спокою 
для свого села, громади й України. Після Служби на подвір’ї церкви 
для дітвори було організовано танцювальні банси. Далі відбулися 
спортивні заходи. На місцевому стадіоні відбувся футбол між коман-
дами c. Сілець та с. Павлівка, який завершився перемогою гостей. 
Також  мешканці Сільця спробували свої сили в ударах м’ячем по 
воротах на точність, підніманні гирі, шашках, перетягуванні канату. 
Найспритніші отримали призи. Під вечір розпочалися урочиста час-
тина та концерт на території Сілецької гімназії. До присутніх зі сло-
вами щирих поздоровлень почергово звернулися голова громади 

Р. Крутий, староста І.Дейдей та парох о. В.Смицнюк. Кращих жите-
лів традиційно привітали у різних номінаціях – найстаршого і най-
молодшого жителів, наймолодше і найстарше подружжя та кілька 
багатодітних родин у номінації “Велика сім’я”. Також нагородою за 
сприяння спортивному напрямку в селі та підтримку благоустрою сі-
лецького стадіону у належному стані був відзначений М.Ковальчук. 
Подальша концертна програма супроводжувалась привітаннями 
представників сіл Ямницької громади. Гості свята, старости насе-
лених пунктів і настоятелі церков зверталися до жителів Сільця зі 
щонайкращими побажаннями, а творчі аматорські колективи дару-
вали присутнім свої співочі і танцювальні привітання. Продовжили 
дійство і потішили усіх запальними піснями співачка Х. Попади-
нець та вокально-інструментальний ансамбль “Реприза”. Опісля на 
глядачів чекав виступ прикарпатського “Гуцула-Хулігана” В. Мель-
никовича. Фестини завершилися далеко за північ живою музикою 
під відкритим небом.

У неділю, 26 вересня 2021 р. найстарший у громаді населений 
пункт, с. ТЯЗІВ, відзначив 799-у річницю з часу своєї першої пи-
семної згадки. На жаль, пандемія обмежила гучний формат свят-

кувань, проте такий поважний ювілей для тязівчан став знаковим 
днем, коли кожен радів, що є частинкою єдиної сільської родини.

Урочистості з нагоди свята розпочалися Божественною літургі-
єю на місцевій парафії Архистратига Михаїла, яку очолив настоятель 
храму о. Д.Кубацький. Святу Літургію відвідали: голова Ямницької ТГ 
Р.Крутий, секретар сільської ради Ю.Проценко, староста В.Боднарчук 
і депутати від округу. Всі присутні в храмі у спільній молитві прохали 
Господа міцного здоров’я, припинення пандемії, миру та спокою в 
Україні, добробуту для свого населеного пункту, громади і всієї на-
шої Держави. На завершення зі словами поздоровлень до присут-
ніх звернувся сільський голова Р.Крутий, який привітав жителів зі 
святом, подякував кожному, хто своєю наполегливою працею що-
дня докладає зусиль на благо розвитку села і у цей святковий день 
зичив тязівчанам міцного здоров’я, благополуччя, добра, родинно-
го затишку, любові, радості, злагоди і миру, а Тязеву – стабільності 
та процвітання. Привітав односельчан також староста В.Боднарчук, 
котрий бажав усім гараздів, успіхів, достатку, Божої опіки, мирного 
неба та земних благ.

Приємним моментом недільного дійства стало привітання 
кращих мешканців села у різних номінаціях. До приміщення старо-
стинського округу запросили та відзначили найстаршого жителя і 
найстаршу жительку, наймолодшого тязівчанина, найстарше і най-
молодше подружжя, а також іменинника, який того дня відзначав 
День народження. Для ювілярів прозвучали щонайкращі вітання і 
побажання. Спеціально до Дня села у місцевому Будинку культури 
організували мистецьку фото-зону, де кожен охочий мав змогу зро-
бити пам’ятні фото. Ось так найстарший у громаді населений пункт 
Тязів відзначив свою річницю. Сподіваємось, наступий рік дозво-
лить, як годиться, зібратися разом у дружній атмосфері на святкові 
фестини, адже село відзначатиме поважну круглу дату – 800-ліття 
з часу першої писемної згадки.



10 Січень 
2022 року

«ОБДАРОВАНІ ДІТИ 
ГРОМАДИ» 2021

07 травня 2021 р. голова Ямницької ТГ, голова комісії, Роман Крутий 
провів засідання комісії на присудження премії “Обдаровані діти 
громади”. Під час зустрічі членами комісії було розглянуто 6 подань 
кандидатів на присудження Премії у трьох номінаціях: “Учень року”, 
“Спортсмен року”, “Творча особистість року”. Після проведення та-
ємного голосування комісія прийняла рішення стосовно переможців, 
які цьогоріч стали лауреатами.

У номінації “Учень року” перемогу 
здобула Сенів Марія-Аліна Олександрів-
на (2005 р.н., с. Павлівка).

У номінації “Спортсмен року” 
премію було присуджено Микитину 
Богдану Васильовичу (2005 р.н., с. 
Ямниця).

  У номінації “Творча особистість 
року” премію розділили між собою Дер-
кач Тетяна Олегівна (2007 р.н., с. Ямни-
ця) та Гандера Богдана Василівна (2010 
р.н., с. Ямниця).

У кожній номінації переможці та їхні 
учителі (тренери, художні керівники) отри-

мали відповідні грошові винагороди. Крім 
того, переможців нагороджено Диплома-
ми та Почесним знаком лауреата Премії 
“Обдаровані діти громади”. Нагородження 
лауреатів премії відбулося під час прове-
дення урочистостей з нагоди відзначен-
ня Дня села Ямниця та села Павлівка.

ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ
06 грудня 2021 р., з нагоди відзначення Дня  Збройних Сил України у Ямниць-
кому ліцеї відбулися військово-спортивні змагання серед школярів закладів 
освіти Ямницької ТГ. На захід завітали сільський голова Роман Крутий, де-
путати громади Іван Когуч та Михайло Зелінський, начальник відділу осві-
ти ТГ Наталія Винник, директори, вчителі та учні ліцеїв і гімназій громади.

До участі у спортивній естафеті бу-
ли залучені учні 8-9 класів Ямницького і 
Павлівського ліцеїв, Сілецької, Тязівської 
та Майданської гімназій. Під час дійства 
поділені на групи команди взяли участь 
у різноманітних змаганнях для хлопців 
та дівчат. Вправні школярі спробували 
свої сили у підтягуванні на перекладині, 
стрільбі з пневматичної гвинтівки, зги-
нанні і розгинанні рук в упорі лежачи, а 
також в комбінованій командній естафе-
ті. Крім того, з метою загального озна-
йомлення учасникам продемонстрували 
процес розбирання і збирання автомата 
АК. Успіхи учасників змагань та команд 
справедливо оцінювало журі – депутат 
Ямницької ТГ, керівник МО учителів фі-
зичної культури, «Захисту України» Іван 
Когуч, головний спеціаліст відділу куль-
тури, молоді та спорту громади Андрій 
Драганчук та учитель «Захисту України» 
Ямницького ліцею Мирослав Береза.

За результатами змагань, 4-те міс-
це розділили між собою команди Пав-
лівського ліцею та Майданської гімна-
зії, 3-є місце посіла команда Сілецької 

гімназії. Напруженішою виявилась бо-
ротьба за 1-е та 2-е місця, адже на за-
вершальному етапі дійства команди з 
Ямниці та Тязева набрали порівну очок. 
Відтак було проведено додаткове зма-
гання – вкидання баскетбольного м’яча 
у корзину. За кількістю закинутих м’ячів, 
команда Тязівської гімназії посіла 2-е 
місце, а переможцем змагань стала ко-

манда Ямницького ліцею. За свої ста-
рання та наполегливість найспритніші 
зайняли відповідні місця та були на-
городжені подарунками і грамотами з 
рук сільського голови Романа Крутого. 

Очільник громади привітав школярів 
з проведенням змагань, побажав вда-
лих стартів та перемог у майбутньому 
і зазначив, що такі спортивні заходи не 
тільки популяризують здоровий спосіб 
життя серед учнівської молоді, але й 
сприяють підтримці дружніх відносин 
між шкільними колективами навчаль-
них закладів.

РОЗКАЖИ МЕНІ 
СВОЮ ІСТОРІЮ

З 29 липня по 02 серпня 2021 р. десятеро дітей зі школи ім. Генрика Сухар-
ського у Свйонтках (Республіка Польща) зі своїми опікунами Петром Табакою 
та Барбарою Блажевіч, а також діти із закладів освіти Ямницької територі-
альної  громади під керівництвом Мар’яни Підгаєцької та Христини Влади-
ки спільно взяли участь у реалізації проєкту “Розкажи мені свою історію”.

Завдяки сприянню голови Ямницької 
ТГ Романа Крутого та війта ґміни Свьонт-
ки Славоміра Ковальчика між Ямницькою 
громадою та партнерською ґміною уже 
кілька років успішно продовжується тіс-
на співпраця в галузях освіти, культури, 
спорту та ін. В рамках співробітництва, 
навесні 2021 року українська та поль-
ська сторони подали спільну заявку на 
участь у конкурсі проєктів щодо здійснен-
ня українсько-польських обмінів молод-
дю, які мають на меті – вивчення спіль-
ного минулого, подолання упереджень і 
стереотипів у трактуванні спільної історії 
в умовах сучасності. Основною ідеєю 
проєкту є збереження українсько-поль-
ської спадщини та бажання утвердити 
тісний зв’язок із традиціями минулого.

Впродовж кількох днів перебування 
на теренах України польська молодь ра-
зом зі своїми українськими однолітками 
відвідали Центр польської культури та 
європейського діалогу у м. Івано-Фран-

ківськ, де також була присутня начальник 
відділу освіти Ямницької сільської ради 
Наталія Винник. При зустрічі розмовляли 
про діяльність Центру, реалізовані ініціа-
тиви та плани на майбутнє. Також в рам-
ках проєкту діти відвідали меморіал, при-
свячений пам’яті польської інтелігенції, 
розстріляної у Чорному лісі. Молодь ма-
ла змогу оглянути великий мармуровий 
хрест, на якому зображено герб Польщі 
та напис польською та українською мо-
вами “Пам’яті представників польської 
інтелігенції зі Станиславова та околиць, 
закатованих гітлерівцями у серпні 1941 
року” Розповів гостям про тогочасні тра-
гічні події староста села Павлівка Іван 
Вацеба. Того ж дня школярі побували у 
церкві Св. Миколая у селі Павлівка та 
поспілкувалися із парохом о. Василем 
Сеньком, який ознайомив дітей з історією 
храму, провівши невелику екскурсію цер-
ковним подвір’ям. А ще молодь мала на-
году побувати у кінно-спортивному клубі 
«Wesendorf». Учасники проєкту завітали 
також до Ямницького ліцею, де їхні од-
нолітки підготували святковий концерт 
та цікаві майстер-класи. Вітала гостей із 
Польщі директорка закладу Йордана Ле-
сів, яка провела дітям цікаву ознайомчу 
екскурсію. Крім того, учасники проєкту 
побували у “Музеї звичаєвої символіки 
Гуцульщини” у с. Микуличин, де із захо-
пленням розглядали експозицію у трьох 
кімнатах хати-ґражди. Тут була нагода по-
вчитися гуцульським танцям та народ-
ним забавам, ознайомитися з різнома-
нітними представленими експонатами: 
предметами побуту, одягу, вірувань, де 
символи гуцульського етносу простежу-
ються на малюнках, вишивці, різьбі. Під 
час святкування Дня села Ямниця діти 
взяли участь у конкурсі малюнків, боях 
фарб холі, поспілкувалися зі старожила-
ми та були глядачами вокально-танцю-
вального дійства.

Цікаві кількаденні зустрічі синтезували 
у собі всі аспекти молодіжно-культурного 
обміну, поєднавши навчання з розвагами, 
офіційне з культурним, серйозне з веселим, і 
головне – корисне з приємним. Після спіль-
но проведеного часу молодь переконалася, 
що історичні стежки українського та поль-
ського народів тісно переплетені між собою. 
Гостинний прийом і цікаве спілкування з 
однолітками залишили багато приємних 
емоцій, вражень та спогадів.

Протягом 01-06 вересня 2021 року 
було реалізовано другу частину проєкту 
під назвою “Розкажи мені свою історію”, 
що отримав фінансування від Польсько-
Української Ради обміну молоддю.

Цього разу десятеро школярів з насе-
лених пунктів Ямницької територіальної 
громади разом з керівниками – начальни-
ком відділу проєктів громади  Мар’яною 
Підгаєцькою та головним спеціалістом 
відділу освіти ТГ Христиною Владикою 
– здійснили візит до польських друзів у 

ґміну Свьонтки (Вармінсько-Мазурське 
воєводство, Республіка Польща), з ме-
тою продовження реалізації проекту та 
порівняльного дослідження українсько-
польської культурної спадщини.

Впродовж кількох днів учасники 
проєкту мали нагоду поспілкуватися зі 
своїми новими друзями, взяти участь у 
різноманітних майстер-класах, відвідати 
відомі історичні місця та під час бесіди зі 
старожилами дізнатися про перебіг історії 
безпосередньо з перших уст. В рамках ві-
зиту школярі відвідали заняття з графіч-
ного дизайну,  під час якого працювали 
над створенням карт двох націй. Опісля 
було здійснено візит до ґмінної бібліоте-
ки, де була нагода ознайомитися з голо-
вними напрямками роботи закладу. Крім 
того, діти взяли участь у майстер-класі із 
ліплення та різьбярства. Також юні до-
слідники відвідали українську гімназію 
у Гурово-Ілавецькому – шкільний комп-
лекс з українською мовою навчання та 
найбільшу українську школу-інтернат у 
Польщі, де на них чекала зустріч із учня-
ми та екскурсія закладом освіти. Коли 
мандрівка до Польщі добігала кінця, учас-
ники проєкту побували у столиці Польщі 
– місті Варшава, котре підкорило серця 
дітей своєю різноманітністю та красою. 
Учні мали нагоду прогулятися історич-
ним центром Варшави, а також відвіда-
ти Ринкову площу, Королівський палац, 
Ратушу та інші цікаві місця.

Школярі Ямницької територіальної 
громади  разом зі своїми батьками ви-
словлюють щиру вдячність сільському 
голові Романові Крутому та депутатам 
ТГ за можливість взяти участь у дано-
му проєкті. Неоціненний досвід реалі-
зованої ініціативи українсько-польсько-
го обміну молоддю дозволив її учасни-
кам глибше пізнати традиції минулого та 
культурної спадщини обох країн, історія 
котрих тісно переплетена між собою.

Уроки біології у Павлівському ліцеї стануть цікавішими
Навчання на уроках біології у Павлівському ліцеї Ямницької те-

риторіальної громади стане більш захоплюючим, адже заклад освіти 
за сприяння благодійного фонду “Світ для дітей” став переможцем 
проєкту “Відкрита лабораторія – цікава біотехнологія”. Проєкт має 
на меті створення у стінах закладу відкритої науково-дослідниць-
кої лабораторії, що дозволить популяризувати науку серед учнів-
ської молоді та сформувати контингент майбутніх біологів. Автором 
проєкту є учитель біології Павлівського ліцею Христина Кицмен. 
Реалізація проєкту на суму 170 тис. гривень триватиме поетапно.

13 травня 2021 р. відбулася зустріч за участі голови Ям-
ницької ТГ Романа Крутого, старости с. Павлівка Івана Ваце-
би, головного спеціаліста відділу освіти Христини Владики, 
директора ліцею Олександри Боднар, автора переможного 
проєкту Христини Кицмен та директора благодійного фонду 
“Світ для дітей” Галини Микитюк, під час якої першу частину 
обладнання (мікроскоп, пробірки, колби, чашки Петрі, апа-
рат для дистиляції води) було передано у Павлівський ліцей.

Під час зустрічі Роман Крутий подякував учителю біології 
Христині Кицмен за активність та створення креативної ідеї, що 
сприятиме саморозвитку учнівської молоді ліцею. Також сільський 
голова висловив вдячність директору благодійного фонду “Світ 
для дітей” Галині Микитюк за можливість реалізації проєкту та 
сприяння розвитку учнівського потенціалу Ямницької ТГ, адже у 
пріоритеті освітньої сфери громади завжди є актуальним забезпе-
чення належних умов, які не лише гарантуватимуть базу для отри-
мання учнями сучасної освіти, але й заохотять дітей до навчання.

Автор проєкту, учителька біології  Христина Кицмен за-
певняє, що така ініціатива допоможе учням ліцею йти в ногу 
з часом, бути в центрі біохімічних досліджень, котрі на сьо-
годі є передовими.

Відтак завдяки новому обладнанню уроки біології у Пав-
лівському ліцеї стануть цікавішими і дадуть поштовх для но-
вих досягнень школярів під час навчання.
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ВЕЛОСИПЕДИ ДЛЯ ПОШТАРІВ 
ТА СОЦРОБІТНИКІВ

У Ямницькій ТГ ко-
штом місцевого бю-
джету за сприяння 
керівництва громади 
придбано велосипеди 
для працівників від-
ділень “Укрпошти” та 
соціальних робітників, 
які надають соціальну 
послугу догляду вдома 
громадянам похилого 
віку та особам з інва-
лідністю.

Сільський голова Роман Крутий  зазна-
чив: “Такий вид мобільного транспорту зна-
чно полегшує працю поштарів та соціаль-

них робітників, дозволивши ефективніше 
використовувати робочий час на шляху до 
адресатів та до підопічних,  адже чимало 

людей проживають на великих відстанях 
одне від одного, у віддалених куточках сіл, 
куди зручніше дістатися на велосипедах”.

«ЄДИНИЙ, ХТО НЕ ВТОМЛЮЄТЬСЯ – ЧАС…»
(Л. Костенко)

Ви все серце своє по краплині віддали малечі.
Вже давно вихованці по білих світах розійшлись.
І буденних турбот тягарі опустились на плечі,
Але посмішка ніжна жіноча цвіте, як колись.
В одній арабській притчі мо-

виться: до мудреця прийшов батько 
п’ятирічного хлопчика і спитав: “Коли 
потрібно починати виховувати сина?” 
Мудрець відповів: “Ви спізнилися з цим 
рівно на п’ять років”. Яке велике зна-
чення має виховання, у ньому немає 
прогалин і дрібниць! Про те, що діти – 
це особливі маленькі люди із власною 
психікою, світосприйманням, говорять 
і слова Святого Письма : “Станьте, як 
діти…” (Мт.18.3)

“ П т и -
ця радіє вес-
ні, а немовля 
– матері”. Ці 
пророчі сло-
ва славетно-
го слов’янина 
Володимира 
Мономаха як-
найповніше 
відлунюють 
суть життя і 
в садочку. Не-
має чужих ді-
тей у того, хто 
працював  і 
працює у “Зі-
роньці”. Вони одночасно і мами, і вихо-
вателі, і вчителі, і дбайливі господині. 
Тут завжди світло і сонячно. 

У тому, що садочок вистояв у скрут-
ний фінансовий час, продовжує корис-
туватися зручностями, працювати в 
комфортних умовах – чимала заслуга 
нашої влади. Турботливо та з розумін-
ням влада завжди сприяла і продовжує 
докладати зусиль, аби для маленьких 
жителів Ямницької громади садочок був, 
як другий рідний дім. На даний час у на-
шій “Зіроньці” суттєва матеріальна ба-
за: ігровий та спортивний майданчики, 

павільйони, комп’ютерна техніка та су-
часні конструктори.

Немало було досягнуто колективом 
закладу за ці швидкоплинні 35 років. Із 
них 30 років свого життя було віддано са-
дочку. У більшості випадків ці результати 
ґрунтуються на ентузіазмі працівників 
закладу освіти, їхній фантазії та вина-
хідливості, адже дошкільнята, звісно, не 
люблять одноманітності. “У вихованні 
немає головного та другорядного, як не-
має головної пелюстки серед багатьох 

пелюсток, які утворюють красу квітки”, 
–  писав В. Сухомлинський.

Ми живемо в такий час, коли без 
знань неможливо ні працювати, ні ком-
фортно почуватися у суспільстві. Семіна-
ри, тренінги, самоосвіта, обласні курси, 
методичні об’єднання, конкурси на базі 
закладу дошкільної освіти – складова 
частина у житті “Зіроньки”. Дитина, як 
відомо, мислить образами. Без казки, 
без гри її уява не може жити. Відповід-
но, на цьому і ґрунтується  вся робота 

садочка. Починаючи з першого року Не-
залежності України, у закладі прижи-
лися у різних формах заняття з наро-
дознавства, відродилося відзначення 
заходів: Свято Матері, Свято Миколая, 
Різдвяне свято, Великодні гаївки, Шев-
ченкові дні та інші.

Будні і свята в житті “Зіроньки” не 
проходили без батьків, священників, 
їхньої допомоги та підтримки. А гарну 
оцінку і добрі слова подяки ми отриму-
вали всі разом. Це – освітянські грамо-
ти (місцеві, районні, обласні, міністер-
ські), які окриляли, надихали, вселяли 

впевненість, яка так необхідна у роботі.
Єдиний, хто не втомлюється, – час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі…
Думаю, що ці слова Ліни Костенко, 

ми разом втілювали у життя “Зіроньки” 
впродовж 35-и років. І в неї дійсно бага-
то-багато здобутків, як матеріальних, так 
і духовних. “Зіроньці” є чим пишатися…

Оксана ШУНТОВА, директор 
ЗДО «Зіронька» (1991-2019 рр.)

Колектив вихователів садочка «Зіронька». 1989 р.

Святкування 30-річчя. 2016 р

Події, які запам’яталися…
Три навчальні роки в середній школі про-

летіли швидко. З нетрадиційних навчальних 
предметів ми вивчали креслення, логіку, психо-
логію, основи дарвінізму, астрономію. Поняття 
«репетиторство» як такого не було. А було по-
няття «залишатися після уроків», під час якого 
учитель давав консультацію, а потім перевіряв, 
і, окрім виконання домашніх завдань, треба бу-
ло встигнути виконати господарські доручення, 
відробити ті 150 крб, які платили батьки за рік 
навчання. Бо вони і їм, і нам давались важкою 
працею й мізерною колгоспною оплатою за 
відроблений трудодень – 200 г зерна і 20 коп. 
Уже тоді для молоді були «страшилки» – «не 
хоч вчитися, то підеш до колгоспу бикам хвос-
ти крутити» або «візьмеш ґралянтус, будеш ки-
дати гноянтус». А розрахунок з колгоспником 
був простий: жито і пшеницю відправляли за 
границю, ячмінь і овес забирала МТС (маши-
но-тракторна станція – прим. авт.); «у нас був 
достаток», а що лишалось на стерні, списали 
на трудодні (щоб і зернини не пропало – прим. 
авт.). Саме таким був «стимул» до науки. Про 
якісь поїздки кудись і мови бути не могло. Хо-
дили пішки босяком до Станіслава «На Матки», 
а офіційні виїзди відбувалися організовано, на 
фірах, котрі виділялися з колгоспу у супроводі 
озброєних «ястрибків».

Особливий підхід був до екзамену на атестат 
зрілості в 10-у класі. За школою було закріплено 
двох представників гуманітарного і природничо-
математичного напрямків для участі в екзаме-
наційній комісії – математик з міської і мовник 
з Угорницької «десятирічки». Після екзаменів на 
останніх класних зборах директорка школи Куц 
Катерина Степанівна вручила нам атестати зрі-
лості, побажавши кожному знайти свою дорогу 
в житті. Випускні вечори були заборонені, тому 
ми зібралися в хаті однокласника Романа Дей-
чаківського відзначити цю подію. В одній кімнаті 
випускники, в другій – батьки. І так учорашні діти, 
як пташенята, вилетіли з гнізда і подалися в світ 

широкий – у міста, в яких, крім Станіслава, ніколи 
не бували – Львів, Чернівці, Київ, Снятин. Кожен 
знайшов свою стежину в тому житті.

За 5 років у житті кожного з нас, як і дер-
жаві, сталися певні зміни. В державі розпо-
чався етап реформування освіти – вступив 
у дію закон про зміцнення зв’язку школи з 
життям, суть якого зводилася до наближення 
учня, а пізніше і випускника, через працю, на-
вчальну до виробництва. Школі були потрібні 
фахівці, яких ніхто не готував. Уряд прийняв 
постанову, щоб у школі на посаду вчителя 

трудового навчання чи майстра виробничо-
го навчання були направлені кращі фахівці з 
підприємств, колгоспів, установ. Відтак, на 
прохання тодішнього директора Ямницької 
середньої школи Круля Миколи Дмитровича, 
я опинився на посаді вчителя виробничого 
навчання сільськогосподарського профілю.

Йшов вересень 1959 р. Не маючи педа-

гогічного досвіду, але володіючи фаховими 
знаннями, я погодився очолити цей пласт ро-
боти у школі. Завдань було чимало – заклас-
ти плодовий розсадник, організувати шкільну 
кролеферму, учнівську виробничу бригаду, ор-
ганізувати й розпланувати роботу на шкільній 
навчально-дослідній ділянці. Завдань – бага-
то, а часу – мало, тим більше,  що у школі для 
цього не було жодних ресурсів. Але бажання 
зробити щось для рідної школи взяли гору. 
Разом з учнями ми заготовили насіння зер-
няткових плодів, стратифікували його, навес-
ні зробили грядку у шкільному саду і заклали 
плодову шкілку – початок плодового розсад-
ника. Потім директор школи «вибив» у колгос-
пі близько 2 га землі недалеко від школи, за 
цвинтарем. Землю треба було окультурити, 
спланувати, згідно з Положенням, розбити в 

натурі на відділи, сівозміни і т. д. 
Це була цікава та потрібна робота 
і для учнів, і для школи. Так по-
чинався зв’язок школи з життям.

Посередині ділянки, із захо-
ду на схід, у бік колії, була доріжка 
шириною 2 м, ліворуч і праворуч 
розміщувалися колекційний від-
діл, овочева і польова сівозміни, 
посередині ділянки – зелений клас 
(квітуча клумба, плакуча верба, 
стіл, лавки), далі був плодовий 
розсадник, кормова сівозміна і 
виробничий відділ. Між відділа-
ми були доріжки завширшки 1 м, 
а  між ділянками – 0,5 м. Обсади-
ли шкільну ділянку живоплотом, а 
при вході на центральну доріжку 
встановили табличку «Навчально-
дослідна ділянка Ямницької се-
редньої школи». Серед школярів 
середніх класів було організовано 
учнівські ланки, а старшокласни-

ків об’єднали в учнівську виробничу бригаду. І 
закипіла робота в полі. У той же час працювали 
над організацією кролеферми. Директор школи 
бачив результати і допомагав в організаційних 
питаннях. Так було організовано учнівське са-
моврядування, розроблено умови оплати на-
вчальної і виробничої праці тощо. Було ство-
рено фонд учнівської виробничої бригади (30% 
від заробленої суми), за рахунок якого з від-
повідною доплатою виробничники за участі 
та під керівництвом Круля М. Д. здійснювали 
навчально-пізнавальні екскурсії по Україні. 

Для організації змістовної і цікавої до-
слідницької роботи ми нав’язали контакти з 
Лисецькою сортодільницею, Коломийською 
та Немишаєвською дослідними станціями 
та іншими установами-передовиками ви-
робництва. Ніхто нам ні в чому не відмов-
ляв. Результати нашої праці тішили нас. За 
підсумками 1961 сільськогосподарського 
року я підготував статтю в обласну газету 
«Прикарпатська правда» , від 07.12.1961 р., 
під назвою «В класі і в полі», яка розкрива-

ла зміст і результати нашої роботи. Мабуть, 
стаття зацікавила когось із обласного на-
чальства, або не повірили у написане. Уже 08 
грудня приїхали «гості» з обласного центру, 
щоби перевірити достовірність написаного.

Перші питання до автора статті були на-
ступні: чи це Ви писали, і чи усі факти зі стат-
ті будуть підкріплені? Моя відповідь: «Так. Я 
Вам покличу учнів, і вони усе розкажуть». Від 
цього гість не відмовився, наполягаючи про-
довжити бесіду в стінах класу. «Тільки в моїй 
присутності», – підкреслив я. У класі він ставив 
питання, а восьмикласники розгубилися, не 
знаючи що відповідати. Тоді я втрутився, ви-
бачився і попросив дозволу поставити учням 
ті самі питання, але у своїй інтерпретації. І піш-
ла жива розмова. Бачу, представник нібито 
задоволений. «Де знаходиться зібраний вро-
жай, де він зберігається, як використовуєть-
ся?» і т. д. Ми підключили у бесіду завгоспа, 
поважного чоловіка. Наступний крок – тре-
ба усе переважити. Процес пішов – вага схо-
диться. Але гість не вгавав: «Але чому зерно 
зберігається в одному мішку, а не окремо, з 
кожного варіанту досліду?» Я і це пояснив. 
Порозумілися. Далі справа дійшла до пере-
важування качанів кукурудзи, яких більше 5 
центнерів, і які зберігалися на горищі школи.

 – Ну, що, будеш важити! – каже гість.
І тут мене заїло. Кажу:
– Усе попереднє зійшлося. Якщо хоче-

те важити кукурудзу, то прошу. Ось Вам мі-
шок, ось кукурудза, вага внизу. Приступай-
те. Я пішов…

Поважний представник такого не споді-
вався. Через хвилину-другу міркувань повірив 
у кожне слово написаної статті і відступив. У 
підсумку зустрічі сказав: «Ну добре, але коли 
будете писати наступну статтю, то порадьтеся 
з нами». Я схвально махнув головою, на то-
му і розійшлися. Уявіть – грудень, морозний 
день, а я аж впрів від такої перевірки. Але був 
радий і задоволений, що учні мене не підве-
ли, а я не підвів директора та школу загалом. 
Ось так починалася реалізація зв’язку школи 
з життям, а мене – з начальством. 

Далі буде…

Антон ІВАНОЧКО, 
випускник Ямницької СШ, 

ветеран освіти 1953 р., 
керівник ямницького клубу органічно-
го землеробства “Сільський господар”

Робота на шкільній навчально-дослідній ділянці. В центрі – Іваночко А. В.

Огляд уражаю коренеплодів. Зліва – кандидат 
сільськогосподарських наук, зав. відділу 

кормовиробництва Коломийської державної 
сільськогосподарської дослідної станції п. Юрійчук, 

справа – Іваночко А. В.
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25-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ ЯМНИЦЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ
03 жовтня 2021 р. відбувся урочистий концерт з нагоди 25-річчя від дня заснування Ямницької 
дитячої музичної школи. На свято в актовій залі Ямницького ліцею зібралося чимало поціновува-
чів музичного мистецтва.

Усіх присутніх у залі привітала директорка Ям-
ницької ДМШ Світлана Бойко. Вона висловила щиру 
вдячність сільському голові Романові Крутому та 
депутатському корпусу громади за постійну всебіч-
ну підтримку закладу та сприяння його розвитку. 
Адже за роки функціонування школи, зокрема від 
моменту створення Ямницької ТГ, матеріально-тех-
нічна база ДМШ значно покращилася – здійснено 
капітальний ремонт приміщень, придбано додатко-
ві музичні інструменти, а музичні класи оснащено 
усім необхідним для навчання музичному мисте-
цтву. Завдяки такій підтримці кількість охочих на-
вчатися у Ямницькій ДМШ помітно зростає, і цьо-
горіч кількість учнів налічує уже 100 вихованців.

Зі словами вітань до дружнього колективу 
дитячої музичної школи  звернувся сільський го-
лова Роман Крутий, який привітав усіх зі святом, 
подякував викладачам за їхню нелегку  працю, 
відданість справі й професіоналізм, побажавши 
терпіння, наснаги і сил, а учням очільник громади 
зичив успіхів, підкорення музичних вершин та ви-
соких досягнень у майбутньому. На завершення 
свого виступу сільський голова відзначив викла-
дачів школи Марію Павлусик, Зоряну Димашок, 
Ольгу Неволіну, Уляну Федорів, Галину Гринчук та 
Галину Федунишин грамотами-подяками за ба-
гаторічну сумлінну працю, високий професіона-
лізм, вагомий особистий внесок у розвиток твор-
чих здібностей молоді, популяризацію музичного 
мистецтва, з нагоди 25-річчя Ямницької дитячої 
музичної школи та професійного свята – Міжна-
родного дня музики.

Фундатори школи депутат обласної ради Роман 
Ткач та перший директор Ямницької ДМШ Василь 
Смицнюк, вітаючи присутніх, здійснили екскурс у 
минуле з історії становлення мистецького закладу. 
Пригадуючи, з чого усе починалось, вони акценту-
вали на тому, що довгий і славний шлях музичної 
школи позначився багатьма пам’ятними подіями та 
невтомною працею громадських діячів і творчого 
цілеспрямованого колективу, який виховав не одне 
покоління талановитих учнів.

Вихованці закладу і їхні наставники, а також 
випускники школи підготували багато цікавих 
вокальних та інструментальних номерів соло, 
у дуетах, тріо й колективах, котрі подарували 
глядачам годину естетичної насолоди. Музич-
ним дарунком для присутніх став також виступ 
випускниці Ямницької ДМШ, естрадної прикар-
патської виконавиці Роксолани Калин. На завер-
шення мистецького заходу свої пісні для публіки 
виконав вокально-інструментальний ансамбль 
викладачів Ямницької ДМШ “Реприза”. Святко-
ве дійство подарувало усім присутнім незабутні 
емоції, адже це і є основною метою музичного 
мистецтва – пробуджувати у людині найкращі 
душевні якості. Щиро вітаємо музичну школу з 
ювілеєм, бажаємо творчих досягнень, натхнен-
ня, наполегливості і, звісно, талановитих учнів, 
котрі прославлятимуть рідний заклад на тере-
нах не лише області, а й України.

Довідково:
Ямницька дитяча музична школа заснована у 

вересні 1996 року. З перших років заснування за-

клад став важливим культурним осередком, цен-
тром музичного просвітництва, виховання і навчан-
ня обдарованих дітей та творчої молоді.

  За роки становлення контингент учнів ДМШ 
значно зріс і сьогодні налічує 100 вихованців, а ви-
кладацький колектив – 17 працівників. При школі 
створено нові спеціалізації, проведено капітальний 
ремонт та значно наповнено її матеріально-технічну 
базу. Учнівська молодь нині має можливість розви-
вати свої творчі здібності на спеціалізаціях: духові 
інструменти (сопілка, саксофон, флейта, тромбон), 

баян, акордеон, скрипка, контрабас, бандура, гіта-
ра, фортепіано.

  Обдаровані учні Ямницької ДМШ є учасниками 
різноманітних концертів, конкурсів та фестивалів у 
Ямницькій громаді та поза її межами. За час існуван-
ня мистецького закладу 152 її вихованців отримали 
свідоцтво про початкову спеціалізовану мистець-
ку освіту. Школа пишається своїми випускниками, 
адже чимало з них  продовжили навчання у  вищих 
навчальних закладах, пов’язавши свій життєвий 
шлях саме з музичною культурою та мистецтвом.

«ДЗВІНКІ ГОЛОСИ». У ГРОМАДІ ВІДЗНАЧЕНО ТАЛАНОВИТИХ ТА СПІВОЧИХ
27 червня 2021 р., у Ямниці пройшов IV дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс народної й 
естрадної української пісні “Дзвінкі голоси”, присвячений Дню молоді.

У конкурсі взяли участь представники насе-
лених пунктів громади. Діти, відповідно до умов 
конкурсу, співали у трьох вікових категоріях. Оці-
нювало конкурсантів кваліфіковане журі: началь-
ник відділу культури, молоді та спорту Христина 
Попадинець, директор Ямницької дитячої музич-
ної школи Світлана Бойко, викладачі музично-те-
оретичних дисциплін у Ямницькій ДМШ Мар’яна 

Гусар і Оксана Сисак та депутат Ямницької сіль-
ської ради Михайло Третяк. Модерувала дійство 
головний спеціаліст відділу культури громади Мар-
та Вацеба. Усі вокалісти старанно підготувалися, 
кожен намагався максимально проявити свій ар-
тистизм. Перед журі постав складний вибір – об-
рати серед усіх конкурсантів найталановитіших. 
За підсумками конкурсу, було визначено призерів:

I вікова категорія (молодша)
Вікторія Саміла (с. Ямниця) – I місце; Вероніка 

Тодорів (с. Ямниця) та Іванна Мандзюк (с. Павлів-
ка) – II місце; Вероніка Ганущак (с. Сілець) і Віра 
Логвінова (с. Тязів)  – III місце; 

II вікова категорія (середня)
Аліна Пушко (с. Сілець) – I місце; Соломія Куш-

ніренко (с. Ямниця) і Вікторія Ганущак (с. Сілець) 
– II місце; Аліна Маліновська (с. Тязів) і Юрій Ко-
гуч (с. Павлівка) – III місце;

III вікова категорія (старша)
Вікторія Музика (с. Тязів) – I місце; Діана Лу-

гініна (с. Сілець) – II місце; Наталія Салій (с. Пав-

лівка) – III місце; Михайло Костів (с. Рибне) – на-
городжений подякою у номінації “Приз глядаць-
ких симпатій”.

Учасники конкурсу були відзначені грамота-
ми за призові місця, подяками за участь, солод-
кими подарунками та грошовими винагородами 
від сільського голови і депутатського корпусу. 
По завершенні конкурсу усіх учасників привітав 
очільник громади Роман Крутий, який подякував 
дітям за участь в конкурсі, побажав натхнення, 
успіхів, не зупинятися на досягнутому, розвивати 
свої таланти і продовжувати брати активну участь 
у культурно-мистецькому житті Ямницької тери-
торіальної громади.

ПЛЕНЕР ХУДОЖНИКІВ: МИСТЕЦЬКІ ВРАЖЕННЯ І ДАРУНКИ ГРОМАДІ
У Ямницькій територіальній громаді пройшов мистецький пленер за участю п’ятнадцяти  художни-
ків з Івано-Франківська та області, котрі протягом трьох днів, з 12 по 15 травня 2021 р., творили свої 
шедеври, зображаючи різнобарв’я природи й живописні куточки населених пунктів громади. І як ре-
зультат – більше 50 картин професійних художників, море емоцій, незабутніх мистецьких вражень 
та чудових спогадів.

Ініціатором проведення мистецької події став молодий прикарпатський художник родом із с. Павлівка 
Володимир Березний. Керівництво громади охоче підтримало задум митця, адже такі креативні творчі захо-
ди роблять неабиякий внесок у розвиток культурно-мистецького життя та історію громади в цілому. Темати-
ка пленеру була доволі цікавою, і на кожній намальованій картині майстрам пензля вдалося відобразити на 
полотнах найбільш колоритні ракурси сіл громади. Родзинкою дійства стала дуже динамічна зміна локацій, 
адже за три дні їм довелося малювати на теренах кожного старостинського округу громади, щоб не оминути 
жодного живописного куточка. Особливо мистецькому заходу тішилися діти, котрі мали можливість відчути 
себе справжніми художниками й помалювати разом з професіоналами.

Звітна виставка робіт відбулася у п’ятницю 14 травня 2021 р., де митці представили свої напрацювання. 
Великою приємністю виявився особливий сюрприз від художників, адже частину своїх шедеврів вони пода-
рували для старостинських округів. Декотрі з картин  були передані зокрема і для новоствореного музею Ям-
ницької ТГ, де вони тішитимуть місцевих поціновувачів мистецтва та гостей громади.

Під час урочистого закриття заходу сільський голова Роман Крутий подякував усім художникам за мис-
тецькі дарунки і за те, що знайшли час та можливість завітати у Ямницьку ТГ:  “На своїх полотнах кожному з 
вас вдалося показати нашим мешканцям їхні рідні села у мальовничих ракурсах, які не завжди притягують 
погляд у щоденному ритмі життя. Переконаний, що кожна подарована картина обов’язково стане невід’ємною 
частиною історико-культурної спадщини нашої громади”.

  У свою чергу пленеристи висловили щиру вдячність керівництву громади та її жителям за теплий прийом і 
можливість творчо попрацювати, адже для них були створені гарні умови для проживання й мистецької роботи.
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ПРЕСТОЛЬНІ СВЯТА У ХРАМАХ 
МАЙДАНСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

08 листопада 2021 р., у день святого 
Великомученика Димитрія, престольне 
свято відзначили у с. Нова Гута. На Бо-
жественну Святу Літургію до каплиці Свя-
того Великомученика Димитрія завітали 
голова Ямницької територіальної громади 
Роман Крутий, секретар Ямницької сіль-
ської ради Юрій Проценко, депутат сіль-
ської ради Михайло Зелінський, староста 
Майданського старостинського округу Ма-
рія Зелінська, а також мешканці та гості 
села. Під час богослужіння за участю па-
роха с. Нова Гута і с. Ценжів о. Миколи Ба-
шти та пароха с. Майдан о. Івана Дячука 
присутні у щирій молитві спільно проха-
ли у Бога здоров’я, заступництва, миру і 
спокою для громади й України. Вітаючи 

парафіяльну спільноту зі святом, о. Іван 
Дячук наголосив на важливості вшану-
вання Великомученика Димитрія Солун-
ського не просто як одного зі святих, хто 
своє життя присвятив служінню Господу 
та утвердив міцну віру, але і як відданого 
патріота, котрий у своєму заступництві 
протягом земного життя та після смерті 
втілив любов до рідного народу й бать-
ківщини, привівши до Христа багатьох ін-
ших людей. Після Божественної Літургії з 
нагоди величного релігійного свята отці 
здійснили чин освячення води, окропили 
та поблагословили присутніх.

У день великого релігійного свята 
Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня 
2021 р., своє храмове свято відзначили 

мешканці села Ценжів. На святкове Бо-
гослужіння до місцевої святині, каплиці 
Успіння Пресвятої Богородиці, завітали 
поважні гості: голова Ямницької терито-
ріальної громади Роман Крутий, депутати 
сільської ради Микола Іваненко та Марія 
Антоняк, а також староста Майдансько-
го старостинського округу Марія Зелін-
ська. За традицією, свято Успіння Пре-
святої  Богородиці належить до переліку 
дванадцяти найбільших свят церковно-
го року, під час якого згадують упокоєн-
ня, воскресіння та прославлення Матері 
Божої, яка перейшла із земного життя 
до життя вічного, ставши для людей По-
кровителькою та Заступницею. Під час 
цієї святкової Служби за участю пароха 

с. Ценжів та с. Нова Гута о. Миколи Ба-
шти, пароха с. Майдан о. Івана Дячука 
і пароха с. Боднарів о. Святослава Бо-
гачевського парафіяни у щирій молитві 
спільно прохали у Всевишнього й Мате-
рі Божої заступництва, опіки, здоров’я, 
миру та спокою для свого села, громади 
та України. По завершенні Богослужіння 
до отців і присутніх зі словами поздоров-
лень звернувся сільський голова Роман 
Крутий, який від імені депутатів громади 
та від себе особисто привітав мешканців 
Ценжева зі святом, побажав добробуту, 
розвитку і процвітання. Після Божествен-
ної Літургії парафіяни вийшли на подвір’я 
храму, де відбувся чин освячення води.

21 листопада 2021 р., величне пре-
стольне свято відзначила релігійна гро-

мада села Майдан, де храм носить ім’я 
святого Архистратига Михаїла. З наго-
ди храмового празника відбулась Боже-
ственна Літургія за участю настоятеля 
храму о. Івана Дячука, а також запроше-
них священнослужителів: пароха с. Висо-
чанка о. Василя Андрусяка, уродженця с. 
Майдан о. Софрона  Зелінського та со-
трудника парафії с. Чукалівка о. Романа. 
Під час святкового Богослужіння присут-
ні у спільній молитві прохали у Господа 
благословення, міцного здоров’я, миру 
для української землі та опіки святого Ар-
хистратига Михаїла й усіх сил небесних.   
Подячна молитва заступнику Архистра-
тигу Михаїлу завершилася водосвяттям 
на церковному подвір’ї та окропленням 
вірян святою водою.

У МИРІ, З МОЛИТВОЮ 
ТА ЩИРОЮ ПІСНЕЮ

28 червня 2021 р., у Ямницькій територіальній громаді відбулася велопро-
ща до святого місця поблизу с. Рибне, урочища “Кадуб”, під гаслом “За мир 
і спокій в Україні”, присвячена Дню Конституції нашої Держави.

Традиційне для громади культурно-
духовне спортивне дійство відбулося 
втретє з часу об’єднання. До участі ве-
лопрощі долучилися сільський голова 
Роман Крутий, секретар сільської ради 
Юрій Проценко, заступник голови Ми-
кола Зелінський, представники депу-
татського корпусу, старости населених 
пунктів, депутат обласної ради Роман 
Ткач, працівники апарату Ямницької 
сільської ради, духовні отці та активні 
мешканці сіл громади. Цьогоріч здій-

снили велосипедне паломництво до 
Рибного понад 80 активістів з Ямниці, 
Павлівки, Сільця, Тязева, Рибного, Ма-
дану, Нової Гути та Ценжева.

Прочани здійснили велосипедний 
маршрут, починаючи від с. Сілець, далі 
– через Тязів та Ямницю, а тоді у Пав-
лівці, дочекавшись паломників з Май-
дану, усі разом рушили через с. Рибне 
до урочища “Кадуб”. У населених пунк-
тах прочани зупинялись біля храмів, 
де мали можливість для невеликого 

перепочинку, молитви і благословен-
ня духовних отців. Кінцевим пунктом 
велопрощі стало прибуття активістів до 
святого місця поблизу с. Рибне, урочи-

ща “Кадуб”, де усі спільно помолилися 
подячний молебень за здоров’я, за мир 
та єдність українського народу, який 
служили священики церков Ямниць-

кої ТГ. Наостанок була добра нагода 
напитись та набрати води з цілющо-
го джерела, а також зробити пам’ятні 
світлини.

ПОДАРУНКИ ЯМНИЦЬКОМУ 
ЛІЦЕЮ ВІД МЕЦЕНАТА 

21 грудня 2021 р., до Ямницького ліцею з цінними подарунки до свята Миколая 
завітав меценат, благодійник, випускник Ямницької школи Мирослав Табачин.

Меценат приїхав до рідної альма-ма-
тер разом із ріднею – Наталею, Андрієм 
та Юрієм Табачинами,  очільниками ком-
панії EdPro – найбільшого в Україні вироб-
ника інтерактивних панелей, офіційного 
представника компаній Mozaik Education, 
Arduino for Education та Snapmaker. Три 
роки тому, у 2018-у, пан Мирослав уже по-

дарував для учнів та вчителів ліцею дві 
найсучасніші на освітньому ринку інтер-
активні панелі від фірми EdPro, які зміни-
ли уявлення про традиційне навчання. 
Завдяки роботі з інтерактивними пане-
лями протягом останніх трьох років учні 
отримали можливість побувати на вірту-
альних екскурсіях у визначних історич-
них місцях, заглянути всередину склад-
них механізмів, детально проаналізувати 
природні явища, тренувати логіку та роз-
вивати критичне мислення. Логічні   ігри   
стали улюбленим заняттям на перервах.

Цього разу шкільній родині презенту-
вали ще 2 інтерактивні панелі від фірми 
EdPro та 4 комплекти інноваційних набо-
рів обладнання Amperia для лабораторних 
робіт з фізики, які повністю відповіда-
ють концепції Нової української школи.

На урочистій зустрічі з гостями в ак-
товій залі ліцею були присутні сільський 

голова Ямницької територіальної громади 
Роман Крутий, народний депутат Украї-
ни Степан Кубів, депутат обласної ради 
Роман Ткач, депутат районної ради, на-
чальник відділу освіти Ямницької ТГ На-
талія Винник, начальник відділу проектів 
ТГ Мар’яна Підгаєцька, вчителі та учні.

З подячним словом до гостей звер-
нувся зокрема сільський голова Роман 
Крутий, який подякував пану Мирославу 
за щедрі подарунки для ліцею, завдяки 
яким учнівська молодь має змогу навча-
тись, розвиватись та йти в ногу з часом.

Начальник відділу освіти ТГ Ната-
лія Винник та директор ліцею Йордана 
Лесів від себе особисто та від учитель-
ного колективу також висловили щиру 
вдячність родині Табачин, зокрема пану 
Мирославу, за суттєву підтримку закла-
ду, бо саме завдяки такому обладнанню 
процес здобування освіти у Ямниці став 
набагато цікавішим і продуктивнішим.

Мирослав Табачин у свою чергу, за-
значив, що йому дуже приємно бачити 
сьогодні Ямницький ліцей таким розви-
неним, і що він надалі сприятиме тому, 
аби ямницькі учителі та школярі мали 
найсучасніші засоби для навчання, і щоби 
про його рідну, колись Ямницьку школу, а 
тепер – ліцей, були якнайкращі відгуки.

Під час екскурсії закладом освіти 
гості відвідали спортивні зали, музей 
громади, кабінети початкової школи та 
кабінет фізики, де була нагода огляну-
ти та порівняти старе лабораторне об-
ладнання з новим від Amperia. Дане на-
вчальне оснащення спеціально розро-
блене таким чином, щоб зробити демон-
страції на уроках фізики максимально 
простими й зрозумілими кожному. І що 
головне – обладнання є мобільним, міс-
тить автономний блок живлення, тобто 
не потребує спеціальної подачі електро-
живлення до навчальних столів у кабі-
неті фізики. Відтак практичні заняття 
можна проводити у будь-якому іншому 
класному приміщенні.

Зустріч пройшла у теплій атмосфе-
рі і залишила у всіх приємні враження. 
Гордимося тим, що Ямниця має таких 
людей, як Мирослав Табачин, готових 
робити добрі справи на благо своєї гро-
мади та України.

БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК
16 грудня 2021 р., напередодні свята Миколая Чудотворця шкільна родина Ямниць-
кого ліцею організувала благодійний ярмарок новорічних прикрас. До акції мило-
сердя були залучені школярі всіх класів навчального закладу. Учні підготували но-
ворічні ялинкові прикраси виготовлені власноруч з найрізноманітніших матеріалів. 

На захід завітали голова Ямницької 
ТГ Роман Крутий, секретар Ямницької 
сільської ради Юрій Проценко, заступник 
сільського голови Микола Зелінський, 
представники депутатського корпусу, 
начальники та працівники апарату Ям-
ницької сільської ради, духовенство, а 
також дирекція, вчителі та учні ліцею.

У дружній атмосфері новорічні при-
краси розліталися за лічені хвилини. 
Старшокласники у ролі продавців ак-
тивно припрошували гостей придба-
ти оздоби, а учасники ярмарку робили 
спільні світлини і в піднесеному настрої 

ділилися враженнями від організовано-
го дійства. У підсумку на добру справу 
вдалося зібрати 10 400 грн., з яких 5 
400 грн. були передані для Міжрегіо-
нального центру соціально-психоло-
гічної реабілітації в Івано-Франківській 
обл. (с. Мединя), а решту – для двох 
юних мешканців Ямницької  ТГ, які опи-
нилися у складних життєвих обстави-
нах. Організатори заходу щиро вдячні 
усім небайдужим, хто вніс свою лепту 
в благочинну справу, адже добро, яке 
ми робимо для когось, обов’язково по-
вертається сторицею… 
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У Ямниці відкрився 
перший музей 

територіальної громади
Першого грудня 2021 року, в ювілейну дату 30-річчя Всеукраїнського рефе-
рендуму щодо підтримки Акта проголошення незалежності України, свої 
двері для відвідувачів відкрив Музей Ямницької територіальної громади. 
І дата відкриття Музею – 1 грудня – зовсім не випадкова. Звернувшись з 
вітальним словом до присутніх, сільський голова Роман Крутий зазначив, 
що відкриття музею Ямницької ТГ приурочене до 30-ї річниці Незалежності 
нашої Держави, як це було вирішено майже рік тому на спільному зібранні 
керівників, відповідальних посадовців, громадських активістів, поважних 
представників громади.

На церемонії, яку відкрив Роман Кру-
тий, були митрофорний протоієрей о. Бог-
дан Курилів, сотрудник парафії с. Ямниця 
о. Ярослав Рожак, парох с. Тязів Дмитро 
Кубацький, громадський діяч, депутат 
обласної ради Роман Ткач, заступник 
сільського голови Микола Зелінський, 
старости сіл територіальної громади, 
начальник відділу проєктів та програм 
місцевого самоврядування Мар’яна Під-
гаєцька (відповідальна за формування 
експозиції музею), голова клубу “Сіль-
ський господар”  Антон Іваночко, істори-
ки Андрій Сміжак, Іван Драбчук, праців-
ники апарату Ямницької сільської ради, 
директори закладів освіти та керівники 
закладів культури громади на чолі з на-
чальниками відповідних відділів Ната-
лією Винник і Христиною Попадинець.

За словами очільника громади, ця 
подія є дуже важливою для кожного на-
шого села, адже саме тут відчувається 
дух спільної історії, котрий дозволяє по-
бачити і зрозуміти минуле, пізнати сус-
пільні процеси, що відбувалися на тере-
нах населених пунктів протягом століть:

«З часу створення громади обла-
штування музею було актуальним для 
усіх нас. Маємо надію, що реалізація 
цього проєкту дозволить зберегти ба-

гаті надбання наших сіл. Велика подяка 
кожному, хто долучився до процесу на-
повнення музею артефактами. Чимало 
реліквій, на жаль, втрачено, тому вря-
тувати й передати до музею те, що збе-
реглося до наших днів – наш обов’язок 
перед прийдешніми поколіннями, щоби 
в майбутньому кожен зміг віднайти у му-
зеї частинку історії свого роду».

Нагадаємо, що Ямницька об’єднана 
територіальна громада утворена в жов-
тні 2017 року. Відтоді до територіаль-
ної громади долучилися Рибне, Майдан-
ський старостинський округ (з селами 
Майдан, Нова Гута й Ценжів). Тож сьо-
годні Музей Ямницької територіальної 
громади охоплює всі, багаті своєю іс-
торією та самобутністю села.

Про свою лепту у створенні музею, 
його важливість для життя громади та 
історію деяких експонатів розповіли 
Роман Ткач, Андрій Сміжак та найпо-
важніший з присутніх Антон Іваночко.

Більш детальною інформацією щодо 
втілення у життя важливого для громади 
проєкту поділилася Мар’яна Підгаєцька. 
В 2020 році проєкт “Музей – скарбниця 
громади” переміг у конкурсі ініціатив 
місцевих карпатських громад, органі-
затором якого є Єврорегіон Карпати – 

Україна. За кошти гранту (156 000 грн) 
було закуплено експозиційні стелажі, 
меблі, стенди та мультимедійне облад-
нання (телевізор та ноутбук). У ході ре-
алізації ініціативи частина коштів була 
виділена з місцевого бюджету, зокрема, 
на придбання манекенів, виготовлення 
3D карти (рельєфного макета) терито-
ріальної громади.Впродовж року було 
проведено ряд нарад робочої групи, під 
час яких було обговорено чимало акту-
альних питань реалізації даного проєк-
ту. Першим етапом, який тривав майже 
рік, було зібрання експонатів.

Музей Ямницької територіальної 
громади – заслуга багатьох. Тут мож-
на побачити колекції нагрудних значків, 
монети та паперові гроші, археологічні 

знахідки, цінні історичні документи, при-
краси, книги, вишитий одяг, картини, а 
також предмети побуту і багато інших ці-
кавих речей. Музейна колекція постійно 
поповнюється. Наразі тут задокументо-
вані й фахово обліковані 334 експонати, 
зокрема, 238 експонатів з Ямниці; 9 – 
з Павлівки, де є власний пришкільний 
Народний краєзнавчий музей ім. Юлія 
Целевича; 23 з Сільця (в тому числі де-
які експонати шкільного, бібліотечно-
го й клубного зібрань артефактів); 20 з 
Тязева: 29 з Рибного; 15 – з Майдана. 
Музей ретельно вестиме й походження 
експонатів, меценатів, котрі їх надали.

Висловлюємо вдячність керівни-
цтву громади, депутатам, старостам, гро-
мадським діячам, місцевим історикам 

Ігорю Дейчаківському, Андрію Сміжаку, 
Івану Когучу, Івану Драбчуку, Володими-
ру Качкану, а також усім небайдужим 
мешканцям, які відгукнулися і долучи-
лися до наповнення музею цікавими 
експонатами. Слід зауважити, що збір 
артефактів для музею триває надалі, 
тому запрошуємо кожного долучитися 
до поповнення його колекції.

Музей Ямницької територіальної 
громади знаходиться в спеціально під-
готовленому та обладнаному приміщен-
ні нового корпусу Ямницького ліцею за 
адресою: вул. Галицька, 55.

Незабаром, з послабленням каран-
тинних обмежень, у музеї розпочнуть се-
рію екскурсій, передовсім для учнів за-
кладів освіти Ямницької ТГ.

ТЯЗІВСЬКІ АВТОРИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ НОВІ КНИГИ
У 2021 р. побачили світ нові літературні творіння талановитих майстрів слова села Тязів.

27 липня 2021 р. у БК с. Тязів відбулася пре-
зентація першої збірки поезій тязівчанки Ната-
лії Королевич. Оригінальна назва книги “Видих 
і вдих” однойменна з рядками одного з віршів. 
Історія створення авторської збірки, наповненої 
поезією без рими (верлібрами) є досить цікавою. 
У 2020 році Наталія Королевич стала перемож-
ницею конкурсу, присвяченого Дню сувереніте-
ту України, під назвою “30 слів про Україну”. Далі 
продовжила творити та публікувати свої роботи у 
соціальній мережі Facebook. Спільнота соцмере-
жі дуже тепло зустріла поетичні рядки, а згодом 
наштовхнула авторку на думку укласти їх у збірку. 
Відтак пані Наталія захотіла спробувати, а добрі 
люди цьому посприяли.

На творчий вечір до поетеси численно завітало 
чимало гостей: голова Ямницької територіальної 
громади Роман Крутий, староста с. Тязів Василь 
Боднарчук, депутат Ямницької ТГ Василь Ковальчук, 

начальник відділу освіти громади Наталія Винник, 
начальник відділу культури Христина Попадинець, 
головний спеціаліст відділу культури Марта Ваце-
ба, голова районного комітету профспілки, депутат 
ТГ Іван Когуч та інші гості.

Модерувала дійство Оксана Рябініна, яка про-
вела захід на дуже високому рівні, підготувавши 
цікаві сюрпризи. Протягом творчої зустрічі зву-
чали поезії  і у виконанні самої авторки, і від ко-
леги-учительки – Мар’яни Джочки, учениці – Інни 
Гуляк,  художнього керівника БК с. Тязів Оксани 
Ковальчук.

Запрошені почергово виголосили щирі приві-
тання винуватиці свята, бажаючи усього щонайкра-
щого. Вітаючи тязівську поетесу з творчим дебютом 
сільський голова Роман Крутий побажав Наталії, 
щоб її і надалі охоплювало натхнення творити но-
ві поетичні шедеври та укладати їх у збірки, котрі 
збагачують мистецько-літературну спадщину Ям-

ницької громади. Наталія Королевич у свою чергу 
висловила очільнику громади щирі слова вдячності 
за сприяння та підтримку у виданні її книги поезій.

28 листопада 2021 р. у БК с. Тязів відбулася 
презентація книги тязівчанок Ірини Садули та Ірини 
Пашко “Просили мама, просили тато…” Тязівське 
весілля” – книги-альбому, у якій вдалося зібрати 
та синтезувати розмай весільної обрядовості Тя-
зева – давні звичаї, традиції, співанки, кулінарні 
набутки, а також великий розділ зібраних автора-
ми весільних світлин.

Модерувала дійство одна з авторок книги – 
Ірина Садула. Захід розпочався з невеликої вікто-
рини-бесіди з присутніми у залі, після чого публіка 
мала змогу побачити наживо уривок з презенто-
ваної книги, у якому за участі місцевих артистів-
аматорів було відтворено частину давнього ве-
сільного обрядового дійства у с. Тязів. До слова, 
книга про тязівське весілля вийшла за сприяння 
керівництва та депутатського корпусу громади, 
чия підтримка уже не вперше дозволяє реалізу-
вати творчі проєкти тязівчан.

По завершенні театралізованого дійства ав-
торки видання приймали чимало теплих поздо-
ровлень від присутніх. До привітань долучився 
зокрема й сільський голова Роман Крутий. Він по-
дякував тязівським авторкам за їхній творчий до-
робок, у який було вкладено багато енергії та сил, 

побажав подальшого натхнення, не зупинятися 
на досягнутому і продовжувати дослідження іс-
торії свого села, адже саме такі творчі надбання 
мають неабияку цінність, дозволяють зберегти 
пам’ять про історичне минуле та передати його 
прийдешнім поколінням.

Як зазначила у своєму виступі співавторка 
видання Ірина Пашко, ідея зібрати матеріали про 
весільний обряд села виникла у неї ще близько 20 
років тому при написанні курсової роботи в універ-
ситеті. Пізніше, років через 10, уже вчителькою во-
на взялася за продовження праці разом з учнями 
Тязівської гімназії. І ось 2020 року за втілення цієї 
ідеї взялася Ірина Садула, котра змогла зібрати ба-
гато цінних світлин, представлених у фоторозділі 
книги, а також якісно поглибити й урізноманітнити 
дане дослідження.

По завершенню постановки обрядового  дій-
ства авторки книги щиро дякували за підтримку 
та допомогу у виданні книги-альбому керівництву 
громади, редакторці видання Тетяні Зарецькій, іс-
торику Андрію Сміжаку, завідувачці бібліотеки Світ-
лані Желюк, усім друзям та родичам за ідеї, підказ-
ки, підтримку та допомогу. Тож тязівська громада 
відтепер матиме ще один цінний історичний набу-
ток – “Просили мама, просили тато…” Тязівське ве-
сілля” як яскраве продовження першої книги про 
рідне село “Тязів. Пам’ять серця”.
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Відійшли у вічність
Ямниця:
Бибик Марія Миколаївна, 20.09.1938 – 01.05.2021
Скринник Марія Ярославівна, 02.02.1958 – 04.05.2021
Попов Володимир Іванович, 25.06.1954 – 06.05.2021
Бибик Любомира Василівна, 12.02.1967 – 28.05.2021
Шинкаренко Олег Григорович, 17.02.1969 – 28.05.2021
Шпільчак Ганна Дмитрівна, 16.02.1940 – 02.06.2021
Гардаман Василь Дмитрович, 08.07.1972 – 15.06.2021
Тодось Парасковія Романівна, 13.05.1928 – 26.07.2021
Катамай Богдан Іванович, 31.05.1935 – 03.08.2021
Постолянюк Романія Антонівна, 23.02.1952 – 05.08.2021
Галіпчак Марія Дмитрівна, 20.02.1924 – 06.08.2021
Фригович Антон Васильович, 17.09.1959 – 11.08.2021
Фицик Григорій Іванович, 02.08.1949 – 01.09.2021
Іваночко Марія Данилівна, 07.12.1948 – 03.09.2021
Биговська Марія Антонівна, 28.08.1966 – 15.09.2021
Валько Василь Антонович, 18.09.1956 – 22.09.2021
Деркач Василь Йосипович, 24.07.1929 – 09.10.2021
Лябіга Надія Богданівна, 08.09.1952 – 15.10.2021
П’яста Василь Іванович, 10.07.1930 – 04.11.2021
Стельмах Марія Василівна, 18.06.1933 – 10.11.2021
Щербій Оксана Богданівна, 10.04.1972 – 11.11.2021
Красій Михайло Тимофійович, 28.06.1955 – 12.11.2021
Багриновський Григорій Михайлович, 26.03.1976 – 26.11.2021
Бялюк Марія Іванівна, 08.10.1940 – 27.11.2021
Кудла Ганна Антонівна, 12.06.1939 – 20.12.1921

Павлівка:
Вівчаренко Орест Йосипович, 16.09.1950 – 23.05.2021
Федишин Юрій Володимирович, 20.10.2001 – 29.06.2021
Тачинський Роман Васильович,25.05.1935 – 29.06.2021
Гошовський Віталій Анатолійович, 09.04.1971 – 30.06.2021
Попадинець Надія Онуфріївна, 12.05.1959 – 30.08.2021
Сілевич Микола Михайлович, 03.03.1949 – 19.08.2021

Оснік Ірина Михайлівна, 16.02.1984 – 18.09.2021
Сас Олександра Іванівна, 24.06.1938 – 12.10.2021
Когуч Надія Василівна, 23.09.1943 – 16.10.2021
Когуч Іван Антонович, 02.12.1938 – 21.10.2021
Модлінський Василь Олексійович, 25.04.1936 – 24.10.2021
Попадинець Ігор Григорович, 22.07.1969 – 03.11.2021
Боднарчук Олена Василівна, 06.06.1933 – 02.11.2021
Боднар Ярослава Василівна, 01.10.1935 – 26.11.2021
Ходоровський Віталій Вікторович, 02.05.1942 – 02.12.2021
Харандзюк Петрунелія Михайлівна, 21.07.1936 – 02.12.2021
Стасинець Зіновій Миколайович, 05.11.1955 – 03.12.2021
Шкляр Марія Дмитрівна, 15.11.1936 – 15.12.2021
Чукас Ганна Михайлівна, 27.02.1954 – 19.12.2021

Сілець:
Галюк Іван Степанович, 13.11.1932 – 25.04.2021
Коник Іван Петрович, 01.07.1948 – 27.04.2021
Кушнір Михайло Михайлович, 08.07.1932 – 06.06.2021
Якимишин Богдан Теодорович, 02.03.1948 – 18.06.2021
Келер Іван Володимирович, 15.02.1959 – 02.07.2021
Олійник Богдан Гнатович, 02.02.1954 – 14.07.2021
Байдачок Богдан Володимирович, 24.05.1941 – 30.08.2021
Чапський Іван Йосифович, 15.03.1941 – 31.08.2021
Зелінський Мирослав Володимирович, 11.07.1940 – 01.10.2021
 Дутчак Стефанія Іванівна, 25.01.1936 – 14.10.2021
 Боднар Василь Михайлович, 21.02.1959 – 12.11.2021
 Бойчук Василь Йосипович, 29.12.1935 – 19.11.202
 Яремчук Богдан Омелянович, 08.01.1951 – 20.11.2021
 Костів Роман Богданович, 27.11.1955 – 02.12.2021

Тязів:
Дорошенко Ганна Василівна, 08.09.1955 – 28.04.2021
Фіголь Микола Васильович, 08.07.1953 – 17.05.2021
Литвинець Роман Богданович, 05.10.1957 – 18.05.2021

Галюк Петро Васильович, 18.06.1959 – 22.05.2021
Ковальчук Анастасія Йосипівна, 07.05.1928 – 23.05.2021
Дорошенко Володимир Михайлович, 20.10.1960 –24.07.2021
Пилипів Василь Олексійович, 24.12.1936 – 22.08.2021
Босович Галина Онуфріївна, 07.04.1951 – 28.08.2021
Стасюк Галина Петрівна, 07.06.1953 – 03.09.2021
Проців Стефанія Дмитрівна, 12.10.1935 – 21.09.2021
Болбочан Наталія Василівна, 03.03.1948 – 21.09.2021
Литвинець Ольга Миколаївна, 30.03.1942 – 22.09.2021
Харун Ярослав Юрійович, 24.09.1961 – 02.10.2021
Босович Микола Ярославович, 17.06.1961 – 16.10.2021
Ковальчук Віра Михайлівна, 01.01.1939 – 23.10.2021
Ленюк Марія Сергіївна, 14.01.1947 – 23.12.2021
Причак Наталія Миколаївна, 02.09.1934 – 26.12.2021

Рибне:
Ісаків Марта Онуфріївна, 25.09.1926 – 04.10.2021
Ходинський Іван Васильович, 13.10.1969 – 19.11.2021
Качкан Ігор Васильович, 08.02.1985 – 16.12.2021

Майдан:
Василів Василь Іванович, 14.091949 – 05.05.2021
Слободян Марія Юріївна, 07.09.1956 – 20.05.2021
Смукович Михайло Миколайович, 28.08.1935 – 25.05.2021
Сенів Ярослав Федорович, 14.07.1950 – 05.07.2021
Войціховська Гелена Петрівна, 15.08.1929 – 28.09.2021
Хлібкевич Ігор Бориславович, 01.01.2010 – 17.10.2021
Мельник Ігор Петрович, 22.04.1954 – 19.10.2021
Липецький Роман Васильович, 09.11.1985 – 24.10.2021
Луцька Марія Василівна, 22.07.1954 – 25.10.2021
Василів Віра Володимирівна, 15.06.1954 – 26.10.2021
Касько Марія Іванівна, 22.10.1940 – 08.11.2021
Тимчук Михайло Петрович, 16.04.1981 – 26.12.2021

Нова Гута
Дзундза Софія Прокопівна, 30.03.1939 – 11.11.2021

ПРО ЯМНИЦЮ І ЯМНИЧАН 
ВУСТАМИ 

ІСТОРИКІВ-КРАЄЗНАВЦІВ
10 жовтня 2021 р., в актовій залі Ямницького ліцею відбулася мистецько-
патріотична зустріч ямничан та гостей села, що поєднала у собі кілька при-
ємних подій – відзначення особистостей села, які причинилися до процесів 
українського державотворення та презентацію історичних книг, пов’язаних з 
Ямницею і її мешканцями: “При битій дорозі” та “Володимир Дейчаківський 
– провідний діяч ОУН Станиславівщини” історика-краєзнавця Ігоря Дейчаків-
ського, а також “Літопис  Незалежности” Ярослава Єфімчука і Йосипа Карпіва.
Модерував дійство громадський 

діяч, ямничанин Роман Ткач, який за-
значив, що ця подія є знаковою, адже 
на зустріч, приурочену зокрема до 30-ї 
річниці Незалежності, зібралися майже 
всі ямничани-учасники Народного Руху 
України, котрі далеких 1989-1991 років 
не побоялися взяти до рук Український 
стяг, вийти на вулиці і стояти до кінця 
за самобутність своєї Держави.

З вітальним словом до присутніх 
звернувся голова Ямницької ТГ  Роман 
Крутий, який подякував усім тим, хто ви-
стояв за Незалежність та продовжує в 
умовах сьогодення боротися за волю 
України. Також очільник громади приві-
тав Ігоря Дейчаківського з довгоочікува-
ною презентацією краєзнавчого альма-
наху про Ямницю, який синтезував у собі 
колорит минулого, волелюбність людей, 

боротьбу патріотів та історію краю, на-
писану іменами видатних персон і ро-
дин ямницької землі. Сільський голова 
подякував панові Ігорю, як головному 
редактору, усій редакційній раді, автору 
художнього оформлення а також тим, 
хто причинився до виходу у світ книги, 
зробивши значущий внесок в історію 
села та Ямницької територіальної гро-
мади в цілому.

Напередодні великого свята Дня за-
хисника України, Дня козацтва, Дня ство-
рення УПА та свята Покрови Пресвятої 
Богородиці сільський голова відзначив 
подяками патріотів, які відіграли вагому 
роль у розбудові української державнос-
ті у різні історичні періоди.  З-поміж від-
значених була й 94-річна учасниця ви-
звольних змагань, член ОУН та свідок 
воєнних лихоліть Анастасія Петриній. 

Літературно-краєзнавчий альманах 
про Ямницю та ямничан під назвою “При 
битій дорозі” наповнений різнопланови-
ми за жанрами й тематикою творами ви-
хідців Ямниччини, об’єднаних великою 
любов’ю до рідного села, його минулого 
та сьогодення. Видання реалізоване за 
рахунок коштів місцевого бюджету та за 
сприяння керівництва і депутатського 
корпусу Ямницької територіальної гро-
мади. Ігор Дейчаківський під час пре-
зентації своєї книги розповів про твор-
чий поштовх, передісторію її створення, 
а також про авторів, чиї творчі роботи 
увійшли до видання. 

Окрім літературно-краєзнавчого 
альманаху про Ямницю, історик-кра-
єзнавець також представив увазі при-
сутніх ще одну свою книгу – біографічний 
нарис про ямницького громадсько-по-
літичного діяча під назвою “Володимир 
Дейчаківський – провідний діяч ОУН 
Станиславівщини”.

Завершальним акордом зустрічі ста-
ла презентація книги “Літопис  Незалеж-
ности” авторства Ярослава Єфімчука і 
Йосипа Карпіва, яка вийшла друком за-
вдяки підтримці та сприянню Романа 
Ткача. У книзі автори зібрали та систе-
матизували хронологію подій, фактів і 
дійств періоду 1989-2002 рр., зафіксова-
них учасниками-очевидцями крізь при-
зму їхнього суб’єктивного світогляду, в 
умовах історичних процесів державот-

ворення на теренах 
тодішньої Тисменич-
чини. Окрема увага 
у виданні присвяче-
на саме Ямниці та 
ямничанам. Чудо-
вим доповненням 
мистецького вечо-
ра були виступи  ху-
дожніх колективів, 
учасників Будинку 
культури с. Ямниця, 
жіночого вокально-
го ансамблю “Кали-
на” та чоловічого во-
кального ансамблю 
“Відродження”, які 
виконували патріо-
тичні пісні. Наоста-
нок усі присутні ма-
ли змогу безкоштов-
но отримати у пода-
рунок по примірнику 
кожної з презенто-
ваних книг.

ВІДІЙШЛИ У ВІЧНІСТЬ 
РОМАНІЯ ПОСТОЛЯНЮК 
та отець ЮРІЙ СТРІЛЬЦІВ

2021-й рік запам’ятається для усіх нас і сумними подіями, адже Ямницька 
територіальна громада втратила дві визначні постаті.
05 серпня 2021 р. на 70-му році життя піс-

ля важкої і довготривалої хвороби відійшла у 
вічність відома ямничанка, громадський діяч, 
фаховий учитель, мудрий наставник та порад-
ник, політик, член виконавчого комітету Ям-
ницької сільської ради, патріот, лідер і рушій 
процесів національного відродження, надзви-
чайно багатогранна, щира, чесна й порядна 
Людина з великої літери – Постолянюк Ро-
манія Антонівна.

Романія Постолянюк народилася 23 лю-
того 1952 року в селі Ямниця. За освітою пе-
дагог, вчитель української мови. З 1987 року  
була директоркою Ямницької школи. У 1994 
році зайняла посаду заступника голови Тисме-
ницького райвиконкому з гуманітарних питань. 
У квітні 1998 року обрана головою Тисмениць-
кої районної ради. У 2000 році вона очолила 
обласне управління освіти. Депутатка Івано-
Франківської обласної ради 4 та 5 демократич-
них скликань. У 2002 Романія Антонівна стала 
заступником голови Івано-Франківської обласної ради. Працювала заступницею 
голови Івано-Франківської ОДА у 2005-2007 роках. Романія Постолянюк була чле-
ном Народного Руху України та активною учасницею Помаранчевої революції. На-
городжена орденом княгині Ольги III ступеня.

17 листопада 2021 р. на 48-му році життя передчасно пішов із життя священ-
ник Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ, настоятель парафії Собору Пресвятої 

Богородиці села Рибне, капелан Івано-
Франківської обласної дитячої клінічної 
лікарні о. Юрій Стрільців.

Отець Юрій Стрільців народився 24 
листопада 1972 р. в Івано-Франківську. 
Богословську освіту здобував у Івано-
Франківському Теологічно-Катехитичному 
Духовному інституті у період з 1991 до 
1996 років. Дияконські свячення отри-
мав 18 травня 1997 р., а ієрейські – 12 
квітня 1999 р. З травня 2000 р. о. Юрій 
Стрільців був призначений адміністрато-
ром парафії Собору Пресвятої Богородиці 
у с. Рибне. З 2005 р. і до сьогодні викону-
вав обов’язки капелана в Івано-Франків-
ській обласній дитячій клінічній лікарні.

Усією Ямницькою територіальною 
громадою сумуємо з приводу втрати 
наших великих земляків. Світла і добра 
пам’ять про них завжди житиме в серцях 
рідних, друзів, колег, усіх, хто їх знав, лю-
бив і поважав. Щирі співчуття родинам 
та близьким… Вічная пам’ять…
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Січень 
2022 року

Вітаємо з Вітаємо з 
новонароджениминовонародженими

Ямниця:
Пташник Роман Богданович – 25.04.2021
Лобач Марія Ігорівна – 25.04.2021
Барабаш Христина Богданівна – 

26.04.2021
Тодось Анастасія Володимирівна – 

28.05.2021
Ключниченко Софія Володимирівна – 

12.06.2021
Наконечний Олександр Володимирович 

– 13.07.2021
Верозуб Павло Іванович – 12.07.2021
Мороз Юліана Юріївна – 28.07.2021
Валіхновський Дем’ян Павлович – 

06.08.2021
Павлів Мілана Назаріївна – 09.08.2021
Шпільчак Діана Андріївна – 18.08.2021
Зуб’як Ангеліна Юріївна – 31.08.2021
Дмитрик Роман Богданович – 29.09.2021
Стефанська Софія Володимирівна – 

30.09.2021
Сем’ян Олександр Юрійович – 15.11.2021
Яремин Максим Олегович – 02.12.2021
Куницька Мілана Максимівна – 

17.12.2021

Павлівка:
Стецюк Іван Антонович – 06.05.2021
Данів Ілля Любомирович – 15.08.2021
Сабатович Соломія Романівна – 

24.08.2021
Патер Емілія Володимирівна – 14.09.2021
Данилюк Владислав Петрович – 

02.10.2021
Бейсюк Надія Олегівна – 05.10.2021
Дудар Віталіна Василівна – 03.11.2021
Дудар Вероніка Василівна – 03.11.2021
Бутаров Андрій Васильович – 07.12.2021

Дорошенко Захарій Іванович – 
20.12.2021

Сілець:
Джиджора Валерія Володимирівна – 
20.06. 2021
Олійник Іванна Володимирівна – 

30.06. 2021
Білобровка Олег Михайлович – 

26.07. 2021
Пустовар Соломія-Анна Віталіївна – 

28.07. 2021
Лещук Іван Юрійович – 07.10. 2021
Кабан Вікторія Василівна – 10.12.2021

Тязів:
Гошовський Дем’ян Іванович – 

26.04.2021
Литвинець Даниїл Юрійович – 16.05.2021
Жилюк Даміан Володимирович – 

01.06.2021
Артимович Дмитро Святославович – 
10.06.2021
Уманців Яна Іванівна – 08.10.2021
Крам Володимир Віталійович – 

22.10.2021

Рибне:
Маланюк Анна Ярославівна – 14.12.2021

Нова Гута
Гошовський Вадим Володимирович – 

13.08.2021

Ценжів:
Мачошак Марко Віталійович – 18.06.2021
Лютак Вадим Володимирович – 

31.10.2021

НА РУШНИЧОК ЩАСТЯ 
СТАЛИ:

Ямниця:
Слюсар Петро Миколайович та Когуч 

Ольга Богданівна – 09.07.2021
Бибик Тарас Антонович та Онопчен-

ко Лілія Василівна – 12.07.2021
Поперека Всеволод Тарасович та 

Копачук Тетяна Ігорівна – 14.08.2021
Когуч Андрій Миколайович та Самсо-

нова Ірина Андріївна – 19.08.2021
П’яста Віктор Ярославович та Кири-

ченко Наталія Вікторівна – 16.11.2021

Павлівка:
Шулятицький  Юрій Анатолійович та 

Свачій Марина Андріївна – 10.06.2021

Сілець:
Силюк Олег Вікторович та Пашко 

Олеся Романівна – 15.08.2021

Тязів:
Ковальчук Віталій Віталійович 

та Дмитрук Анна-Марія Ігорівна – 
15.05.2021

Уманців Іван Іванович  та Зуб’як 
Мар’яна Володимирівна – 01.06.2021

Рибне:
Ткачовський Ярослав Богдано-

вич та Маланюк Христина Андріївна – 
06.08.2021

Майдан:
Філь Михайло Петрович та Рожко 

Наталія Зіновіївна – 31.10.2021

Ценжів:
Дрогомирецький Олег Ярославо-

вич та Тарновська Іванна Олегівна – 
03.10.2021

Уся інформація щодо діяльності Ямницької ТГ 
розміщена на сайті https://yamnytsya-otg.if.ua/

bS2=Gм% ƒ ю"SлеGм!bS2=Gм% ƒ ю"SлеGм!
Ямниця
90 років

Петришин Євдокія Миколаївна – 
06.10.1931

Іваніцька Ганна Йосипівна – 15.10.1931
Підлуська Стефанія Василівна – 

26.11.1931
Обух Ганна Йосипівна – 22.12.1931
Гават Ганна Степанівна – 25.12.1931
Малик Ірина Миколаївна – 25.12.1931

80 років
Зуб’як Марія Ільківна – 15.05.1941
Галярник Надія Василівна – 18.05.1941
Галіпчак Василь Петрович – 18.10.1941
Мар’янчик Анна Іванівна – 30.10.1941

70 років
Жиляк Іван Миколайович – 02.06.1951
Кушніренко Ярослав Богданович – 

06.06.1951
Галько Мирослав Володимирович – 

08.06.1951
Вольфарт Євдокія Антонівна – 

12.06.1951
Мельник Олександр Дмитрович – 

16.06.1951
Піхоцька Віра Миколаївна – 23.06.1951
Репетій Ірина Іванівна – 23.07.1951
Галендей Михайло Лаврентійович – 

02.08.1951
Кравчук Марія Олексіївна – 19.08.1951
Хлібкевич Василь Дмитрович – 

20.08.1951
Василик Марія Володимирівна – 

25.08.1951
Валько Ганна Богданівна – 31.08.1951
Малик Ірина Гілярівна – 14.09.1951
Мудра Марія Юріївна – 23.09.1951
Сикала Любомира Василівна – 

27.09.1951
Тарновецька Ганна Іванівна – 

01.10.1951
Шпільчак Марія Богданівна – 10.10.1951
Зубчук Ірина Миколаївна – 12.10.1951
Грицьків Марія Михайлівна – 28.10.1951
Обух Микола Васильович – 20.12.1951
Брощак Йосиф Павлович –

 20.12.1951
Вишневецька Оксана Миколаївна – 

22.12.1951

Павлівка:
80 років

Шкляр Богдана Петрівна – 01.07.1941
Когуч Ярослав Іванович – 19.07.1941
Шкляр Ігор Петрович – 16.08.1941
Модлінська Оксана Михайлівна – 

19.08.1941
70 років

Петруняк Любов Антонівна – 04.05.1951
Бендус Ганна Ярославівна – 08.05.1951
Гринкевич Ксенія Михайлівна – 

23.06.1951
Кошолович Надія Євгенівна – 01.07.1951
Попадинець Іван Ількович – 01.07.1951
Когуч Петрунія Петрівна – 03.07.1951
Байляк Марія Йосипівна – 07.07.1951
Генсіцька Марія Василівна – 14.07.1951
Фафендик Ганна Дмитрівна – 14.07.1951
Когуч Галина Василівна – 15.07.1951
Суп Галина Володимирівна – 23.07.1951
Ільків Петро Іванович – 10.09.1951
Попадинець Марія Євгенівна – 

15.09.1951
Михнюк Надія Іванівна – 23.09.1951
Шеремета Мирослава Юріївна – 

02.10.1951
Попадинець Віра Ярославівна – 

21.11.1951
Сілевич Ганна Зиновіївна – 01.12.1951
Погор Василь Іванович – 31.12.1951

Сілець:
80 років

Обшира Марія Петрівна – 01.08.1941
Андруняк Марія Михайлівна – 13.09.1941

70 років
Куцан Лілія Йоганівна – 23.05.1951
Гуданич Ганна Петрівна – 25.05.1951
Пашко Василь Іванович – 27.05.1951
Штиглян Ярослава Михайлівна – 

10.06.1951
Литвин Михайло Петрович – 05.07.1951
Драбчук Василь Йосипович – 15.07.1951
Куцан Богдан Михайлович – 19.07.1951
Слаб’як Іван Васильович – 21.07.1951
Лещишин Ганна Максимівна – 04.08.1951
Якимишин Марія Теодорівна – 05.08.1951
Бойчук Марія Михайлівна – 08.08.1951
Леочко Параска Антонівна – 

16.09.1951

Тязів:
80 років

Литвинець Ганна Василівна – 12.05.1941
Литвинець Галина-Любомира Олексан-
дрівна – 17.08.1941

70 років
Дорошенко Ольга Михайлівна – 

14.06.1951
Цимбала Марія Омелянівна – 25.07.1951
Зарецький Михайло Васильович – 

10.08.1951
Черепій Марія Андріївна – 23.08.1951
Дорошенко Галина Дмитрівна – 

08.09.1951

Рибне:
80 років

Басюк Ганна Пилипівна – 21.09.1941
Мачкур Олександра Василівна – 

04.12.1941

Майдан:
90 років

Яремич Роман Васильович – 09.11.1931
70 років

Суп Ганна Іванівна – 09.07.1951
Харандзюк Іван Іванович – 20.07.1951
Шуляр Василь Васильович – 30.10.1951

Нова Гута:
70 років

Василів Ярослав Дмитрович – 27.09.1951
Магдій Софія Дмитрівна – 27.09.1951

Ценжів:
70 років

Третяк Ганна Василівна – 02.12.1951

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПО НАСЕЛЕННЮ У ЯМНИЦЬКІЙ ТГ
з 1 травня 2021 року по 27 грудня 2021 року

НАРОДИЛИСЯ 
(усього 43)

Ямниця – 17
Павлівка – 10
Сілець – 6
Тязів – 6
Рибне – 1
Майдан – 1
Нова Гута – 1
Ценжів – 1

ОДРУЖИЛИСЯ 
(усього 12)

Ямниця – 5
Павлівка – 1
Сілець – 1
Тязів – 2
Рибне – 1
Майдан – 
Нова Гута – 1
Ценжів – 1

ЮВІЛЯРИ 
(усього 84)

Ямниця – 32
Павлівка – 22
Сілець – 14
Тязів – 7
Рибне – 2
Майдан – 4
Нова Гута – 2
Ценжів – 1

ПОМЕРЛИ 
(усього 91)

Ямниця – 25
Павлівка – 19
Сілець – 14
Тязів – 17
Рибне – 3
Майдан – 12
Нова Гута – 1
Ценжів – 0 

Відповідальна за випуск редактор Надія Криховецька

МАНДРИ ДО ВІДНЯ 
СТЕЖКАМИ 

ІВАНА СМИЦНЮКА
Протягом 17-20 грудня 2021 року фіналісти конкурсу “Стежками Івана Смиц-
нюка” побували в столиці Австрії – місті Відень.

Нагадуємо, що конкурс було органі-
зовано за сприяння сільського голови 
Романа Крутого та депутатського кор-
пусу громади до 250-ї річниці від Дня 
народження ямницького героя, котрий 
двічі пішки ходив до Відня у боротьбі 
за права та свободи своїх односельчан. 
За умовами конкурсу, головним призом 
стала поїздка до Відня під назвою “Стеж-
ками Івана Смицнюка”, яка дозволила б 
фіналістам побачити австрійську столи-

цю і ті місця, де побував сам народний 
герой. Організувати мандрівку, у зв’язку 
з пандемією, вдалося лише зараз, і, на 
жаль, поїхати вдалося не всім, проте 
ті кілька днів стали незабутніми для 
її учасників. Участь у мандрівці взяли 
Анатолій Лесів, Вікторія Кухарська та 
Анастасія Галярник.

Дорогою до Відня фіналісти відвіда-
ли також столицю Угорщини – Буда-
пешт. Побували на Рибацькому бас-

тіоні, звідки відкривається непере-
вершена панорама на Дунай та стару 
частину міста – Пешт, де знаходиться 
значна частина пам’яток. Далі були 
прогулянки біля Будайської фортеці 
та на Площі Героїв, від якої пролягає 
парадна вулиця міста Проспект Ан-
драши. Саме тут проходять головні 
святкування та паради в місті. За-
вершується Проспект  на головній 
набережні Будапешта, звідки мож-
на побачити визначні місця Будай-
ської частини. 

Продовжилася мандрівка в австрій-
ській столиці, місті Відень. Ямницькі ту-
ристи побували спершу на головній пло-
щі міста – площі Марії-Терезії. Наступ-
ною локацією була Зимова Резиденція 
Імператорів Габсбургів (Гофбург), де з 
1946-го проживають та працюють пре-
зиденти Австрії. 

У внутрішній, історичній, частині 
міста учасники конкурсу на власні очі 
побачили один з найвідоміших сим-
волів Відня, краса котрого заставляє 
затамувати подих – це Собор Свято-
го Штефана. Не обійшлося і без фо-
то біля славетної Віденської опери та 
пам’ятника одному з кращих компо-
зиторів у світі – Вольфгангу Амадею 
Моцарту. Побували також у галереї 
Альбертіна, де мали нагоду відвіда-
ти виставки Амедео Модільяні, Пауля 
Флори, Пікассо та  Моне, а також оці-
нити велич інтер’єру імператорських 
кімнат. Враження від поїздки у подо-
рожуючих ще надовго залишаться у 
спогадах.

Мандрівники щиро вдячні керів-
ництву громади й організаторам кон-
курсу за цю чудову можливість відчути 
дух історії та пройтися стежками Івана 
Смицнюка…


