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З Днем Незалежності!
Шановні мешканці
анці Угринівської об’єднаної громади!
Щиро вітаю вас із 29-ю річницею Незалежності нашої Вітчизни, 580-річчям Угринова та 563-річчям Клузова! І знову доводиться констатувати, що ми живемо у складний
для України час. А все ж хочеться побажати кожному з Вас упевненості, душевного
миру, доброго настрою, радісних усмішок, світлої надії. Адже попри всі несприятливі
для України обставини, ми входимо в новий для неї етап – реформа децентралізації, створення об’єднаних громад повинні стати для українців знаком ствердження
можливості бути господарями на своїй землі. А ніхто не знає краще, як розвивати
«свою малу батьківщину», як той, хто в ній живе. Ніхто не може більше за неї вболівати, ніж той, хто тут народився, виріс, сформував сім’ю, щоденно працює. Тож сердечно бажаю вам, щоб власне так ви думали про цю громаду – як рідний край, котрий успадкують ваші діти, онуки. Як рідну громаду, яка потребує внеску кожного у
її процвітання, вимагає єдності на шляху її розвитку. Бажаю всім вам, щоб ця наша
спільна домівка ставала дедалі багатшою і красивішою, але також наповненою людською повагою, любов’ю, солідарністю, взаємною підтримкою. Щоб цією громадою
ми пишалися, щоб сюди завжди було приємно повернутися, де б не довелося опинитись. Щоб Угринівська об’єднана громада була направду прекрасним куточком незалежної України. Щастя всім, здоров’я, наснаги, усіх благ! І ще раз з надзвичайно
важливим днем у нашій історії – Днем Незалежності України!

Дорогі земляки!
Щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. Ці
роки незалежності стали випробуванням для всіх нас.
Випробуванням на зрілість, на терпіння, любов, вірність.
Для багатьох українців День Незалежності забарвлений
сумом. Адже в цей день згадуються моменти нелегкої
української історії, а також війну на Донбасі, яка триває
вже не один рік.
Я без сумніву хочу сказати, що наш працьовитий народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі, і наш народ заслуговує на красиве і щасливе життя,
тому що ця незалежність вистраждана поколіннями українців, за яку віддано море життів і крові наших предків.
Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе в кожну домівку щастя,
добро, порозуміння, згуртованість, мир і любов. Нехай у
ваших душах горить невичерпний Шевченківський вогонь любові до рідної землі.
Слава Україні

Сільський голова Угринівської ОТГ Мирослав ВІВЧАРЕНКО

Марія ІВАНИЦЬКА, староста села Клузів

Дорогі брати і сестри, християни, мешканці нашої громади!
Із вдячністю Богові за дар жити на рідній вільній землі вітаємо вас із державним святом Незалежності України! Мусимо нині
пам’ятати, що ця можливість виборювалася нашими предками і
коштувала тисячам українців життя, здоров’я! За цю Незалежність
і нині кладуть голови, жертвують щасливим спокійним перебуванням удома, в колі сім’ї наші захисники-воїни! Ця Незалежність має
дорогу ціну – вона вимолена, виплакана, вигартувана у війні. І що
цінніша вона, то більшу радість має приносити нам цей дар. Тож нехай радість наповнює нас нині, а водночас хай серця сповняються
почуттям відповідальності за те, який внесок у силу, незалежність,
процвітання України робимо ми з вами. Нехай наша громада буде
гідним куточком великої Батьківщини України. Щоб тут щасливо
та вільно під омофором Богородиці і захистом Господнім жилося
нашим дітям, онукам, наступним поколінням! Бажаємо вам міцних
християнських родин! Дружньої громади! Божої ласки на вас усіх та
благословення! Здоров’я й довголіття в нашій незалежній Україні!
Отець митрат Михайло ЗАЛЕСЬКИЙ, парох
храму Св. Архістратига Михаїла с. Угринів, отець Олег, сотрудник,
Протоєрей Роман БОЯРСЬКИЙ, парох с. Клузів

Статус ОТГ дає більші
можливості для розвитку

Можливість бути самостійною Угринівській ОТГ далася непросто. Було чимало «доброзичливців», які, попри всі аргументи й факти, уперто
намагалися довести, що ця громада нежиттєздатна. Та сільський голова Мирослав Вівчаренко, здається, не сумнівався в спроможності
громади ні на хвилину. Про її потенціал і розвиток свідчать уже чимало проєктів, котрі на сьогоднішній день реалізовані або перебувають в процесі реалізації. Як живуть Угринів і Клузів протягом двох
років, відколи об’єдналися в одну громаду, сьогодні й розмовляємо
з Мирославом Вівчаренком.
доріг). Тобто об’єднання в громаду
— Перед тим, як очолити
дає більше можливості для втіленоб’єднану громаду, Ви працювали
сільським головою Угринова. У чоня масштабних проєктів.
му різниця роботи очільника села
Так само ми сподіваємося до
від голови ОТГ?
кінця цього року отримати 20 млн
— Власне кажучи, суть роботи
з держбюджету на початок будівне змінилася. Бо залишаються ті ж
ництва берегоукріплення ріки Биїї напрямки й ті ж потреби громади:
стриці Солотвинської, що протікає
медицина, освіта, комунікації, доротериторією Клузова. І цьогорічна поги… Змінилася ситуація лише у сфевінь нарешті підштовхнула уряд до
рі фінансування. Варто зауважити,
фінансування, бо просимо ми його
вже не перший рік. Адже Президент
що Угринівська сільська рада завжди була самодостатня, ми жили
України, відвідавши постраждале
з власного бюджету і розвивалися,
від стихії Прикарпаття, сказав, що
виходячи з його можливостей. А те,
час не боротися з її наслідками, а
попереджати їх. Для нас це питанчи більше грошей в бюджеті, чи менше, не міняє головного підходу, коня дуже актуальне. Навіть мусить
ли навіть дрібні надходження треба
зачекати будівництво дитсадка (чи
використовувати відповідально, дорадше реконструкція НВК, що вклюбре думати, куди краще їх спрямучатиме, згідно з давно готовою проєктною документацією, сам дитсад у
вати. Але відмінність у наповненні
бюджету полягає в тому, що формат
комплексі зі спортзалом). ДошкільОТГ дозволяє отримувати податок
ний заклад також украй потрібний,
і ми вже декілька років підряд пона доходи фізичних осіб (ПДФО), а
даємося на співфінансування, але
також так звану інфраструктурну субвенцію. Отож, минулого року такої
берегоукріплення зараз понад усе.
Отже, нам обіцяно 20 млн на першу
субвенції на розвиток ми одержали понад 20 млн. гривень. Резульчергу дамби в Клузові. Але з нами
про це ніхто б і не говорив, якби ми
татом стало будівництво великої,
не були ОТГ, а ще – якби у нас не букомфортної лікарської амбулаторії
(реалізовані 10 млн грн) та продола уже три роки готова вся проєквження будівництва каналізаційнотна документація й проведена ексго колектора через Клузів й Угринів
пертиза на це будівництво. Загалом
(ще 10 млн). (Уже не кажу про дрібвартість проєкту складає 60 млн,
однак зараз ідеться саме про перніші справи, зроблені за ці кошти,
як от дитячий майданчик, ремонти
шу чергу. От єдина проблема – як

встигнути ці кошти освоїти до кінця
року? Часу залишилося небагато. А
тендерна процедура в нашій державі організована так, що може тягтися й декілька місяців. При чому на
тендер подаються організації, що
не мають для виконання проєкту
ні досвіду, ні необхідної техніки –
лише більше затягують процедуру.
Ми вже з таким зіткнулися: отримали від держави 5 млн на капремонт
дороги на початку року, а завершили тендерні процедури буквально
в середині серпня… Сподіваємося,
що до кінця місяця дорогу зробимо.
— Ви зачепили ще «гарячу» тему повені. Чи дуже постраждала
ваша ОТГ? І якщо так, то наскільки
ефективно ви дали собі з цим раду?
— На території громади протікає
Бистриця, а Угриновом — ще й два
потічки. І треба сказати, що найбільшої шкоди завдали навіть не ріки,
а власне угринівський потічок. Старожили кажуть, що не пам’ятають
за все життя, аби він колись аж так
розливався – злива була, як ніколи.
Нам змило чотири містки. Але ми

оперативно включилися в роботу.
Працювали в борг. А на сьогодні кошти на ліквідацію наслідків стихії
з держбюджету вже надійшли, і ми
з підрядниками розрахувалися. До
речі, повернуся до тієї ж теми фінансів: чому ми змогли це зробити – бо
був фінансовий резерв. І він мусить
бути завжди, щоб у випадку якогось
форс-мажору мати змогу вийти із ситуації, а не чекати, що хтось врятує.
Завдяки такому стилю господарювання ми так само ефективно спрацювали, коли почалася епідемія коронавірусу, — змогли забезпечити і
медиків, і населення захисними засобами. Навіть на церкву виділяли.
Інша справа, що їх на початку ніде
було купити. Але дали раду. І зараз
теж є в запасі і маски, і дезінфектори, і костюми для медиків.
— Завершуючи тему з повенями та їхньою профілактикою, мусимо торкнутися питання стосунків
із містом. Адже цьогорічна стихія
призвела до підтоплень міського

мікрорайону Пасічної разом із частиною Угринова.
— У цьому питанні з міською
владою ми цілком дійшли порозуміння, що є нормальним. Адже міська каналізація не може прийняти
значної кількості води чи то від дощу, чи навіть від танення снігу. Нам
це теж важливо – тому будемо активно брати участь у проектуванні
та будівництві дощової каналізації
в цьому масиві. А щодо тих багатоквартирних будинків, котрі перейшли до міста, то вони нам жодної
«погоди» не зробили. Там і так мешкало хіба відсотків десять людей,
прописаних в Угринові. Та й участі
в житті нашої громади вони ніякої
не брали. Тож цей перехід до міста
цілком природний.
— А тепер про два роки життя
ОТГ, що вже позаду. Які досягнення, реалізовані справи?
Закінчення на 2 стор.
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Статус ОТГ дає
більші можливості
для розвитку
Закінчення. Поч. на 1 стор.


— Почну з нашого наймасштабнішого проєкту – каналізації. Пригадую, коли ми почали його розробляти, мені казали, що «Вівчаренко
просто піариться і ніякої каналізації
тут не буде». Але ось на сьогоднішній день маємо прокладений через
Клузів та Угринів центральний колектор. За кілометражем це менша частина каналізаційних мереж,
але вона найскладніша, найважча.
Залишився значно легший етап. А
непросто будувати цей колектор було тому, що він проліг на великій
глибині, протягли його і під залізничною колією, і під дорогою державного значення на Львів. Але це
вже позаду. На сьогодні до нього
під’єдналися вісім вулиць: чотири
– у Клузові, чотири – в Угринові. Ще
одна вулиця в процесі. До прокладених трьох кілометрів каналізації
мають можливість під’єднуватися
людські двори.
Що стосується завершення прокладення каналізації, то зараз ведемо перемовини з облдержадміністрацією про виділення на це коштів. (Замовником, як і раніше, виступає департамент капітального будівництва області). Щоб будівництво
закінчити, потрібно ще 13 млн грн.
Ще одна важлива справа – вирішення проблеми з підтопленням
Клузова дощовою водою, яка стікала з боку Угринова. Ці стоки ми
відвели у дощовий колектор Радіозаводу – ми під’єдналися до цього колектора.
Не без підстав тішимося нашою
новою амбулаторією. …Коли почали
створювати ОТГ, у це об’єднання багато хто не вірив. Тому так вийшло,
що в програмі будівництва амбулаторій в ОТГ Прикарпаття наша потрапила в додатковий список. А в
результаті із 30 запланованих угринівську здали четвертою. Та ще й яку
амбулаторію – подібних за площею,
облаштованістю, обладнанням нема,
очевидно, не лише на Прикарпатті,
але мабуть і в сільських громад загалом України. Держава нам виділила 9 млн грн., за тендером вийшло
7 млн, тож залишок ми використали на додаткові роботи. Закупили
дуже багато обладнання, робимо у
нас практично всі види аналізу крові (маємо аналізатор вартістю 200
тисяч, придбаний за власні кошти).
Замовили апарат УЗД.
Ми говорили раніше про дитсадок. Поки що хоча б частково знімаємо питання, облаштувавши цього
літа у колишньому ФАПі дитсадок на
20 місць. Окрім того, з Івано-Франківськом уклали меморандум про
обслуговування наших дітей міськими дошкільними закладами, а також дитячими школами мистецтв.
— В Угринівській ОТГ вочевидь
багато уваги приділяється освітній сфері. Зараз складний період у
зв’язку з коронавірусом. Як готуєтеся до навчального року?
— Окрім передбачених карантинними вимогами засобів захисту, придбали для ліцею та гімназії
безконтактні термометри, замовили
апаратуру, яка вже на вході в школи

автоматично моніторить температуру тіла. За літо в старому корпусі
ліцею встановили сучасне опалення, забрали печі, а тому мусили провести ремонт приміщення. Хоч і не
планували, але другий поверх відремонтували просто ідеально. Може
не так ґрунтовно, але поремонтуємо протягом двох тижнів і перший.

плати за землю. Найголовніше, що
там слід зробити, — це берегоукріплення. Доки не убезпечимо село
від підтоплень, нема сенсу щось будувати. Про першу чергу дамби ми
говорили, але вже думаємо також
на перспективу – про другу чергу. От
лишень там є екологічна проблема.
На березі ріки знаходиться ямницьке
звалище, яке навіть зайшло в русло і перешкоджає руху води та ще й
забруднює її. Щоб продовжити дамбу, звалище треба ліквідувати – і це
питання, очевидно, не розв’яжеться
на місцевому рівні, лише на державному. Тож вимагає великої роботи.
Щодо Клузова, то також ОТГ допомогла селу із перекриттям церкви
на 300 тисяч гривень.

Сучасна школа

— У кожному селі та в кожній
нашій ОТГ завжди на часі питання
доріг. Як вони виглядають у вас?
— Загалом ремонтуємо їх щороку, тепер уже не тільки в Угринові, а й Клузові. Але питання тісно
пов’язане з каналізуванням. Це ж
очевидно, що доки двори не включаться в мережу і не вийдуть за межі
вулиці на територію своїх подвір’їв,
ремонтувати дорогу нема смислу,
бо це викидання грошей на вітер.
З цієї причини не робимо вулицю
Незалежності. Нам довелося провести немалу роз’яснювальну роботу, щоб пояснити це людям. Другий момент: глибина траншеї, у яку
вкладають труби колектора, складає п’ять метрів. Після того, як її
засипають, ґрунт ще тривалий час
просідає. Тому, скажімо, на вулиці
Вишневій (зараз у процесі Садова)
ми поставили брук. Навіть якщо покриття трохи просяде, брук можна
буде розібрати, підсипати – і знову
викласти. З асфальтом цей варіант
не пройде. На сьогодні Вишнева виглядає гарно – мило глянути…
Фактично повністю проведене
вуличне освітлення, як в Угринові,
так і в Клузові, за винятком хіба тих
районів, що будуються.
Ще одне надбання громади –
40 камер відеоспостережень біля
головних об’єктів та вуличних перехресть ОТГ. А це стимул порушникам бути законослухняними. Маємо
проблему на перехресті біля ліцею:
там із боку Клузова великий автомобільний рух. Тож хочемо встановити камеру з підключенням до поліцейської мережі спостереження.
Камера вже є, от лиш чекаємо, коли поліція придбає відповідне програмне забезпечення…
— До речі, а наскільки виграв
від об’єднання Клузів?
— Щороку в розвиток Клузова
вкладаємо фінансування в розмірі
трьох-чотирьох його колишніх річних бюджетів. З чого могло жити
це село? Хіба з декількох їхніх невеликих підприємств та орендної

— Традиційно в Угринові, а тепер
в ОТГ самоврядування добре співпрацює з Церквою. Чим підтримали
за ці два роки?
— Кажуть, «держава має бути
відділеною від Церкви». Але в селі
це неможливо – усі його мешканці
водночас є парафіянами. Тому підтримувати Церкву – це підтримувати громаду. За останні кілька років
на головний храм громади виділено
понад 2 млн грн. Фасад будівлі коштом бюджету пофарбований, облаштоване церковне подвір’я. 300
тисяч виділили і на храм Воскресіння в нижньому Угринові.
— Чи є якісь вагомі плани на
найближчу перспективу?
— Ще один великий проєкт,
документація якого вже виготовлена й пройшла експертизу – це
водопостачання. П’ять років тому
його вартість складала б, 6 млн
грн, але як на нині, то буде, мабуть, усі 10. У державне фінансування вклинитися з ним нам не
вдалося. Але маємо співпрацю з
одним міжнародним фондом, від
якого сподіваємося фінансової
підтримки. Проєкт переклали на
англійську, партнери провели експертизу і схвалили його. Є надія,
що нам виділять на будівництво
водопроводу. Очікуємо…
— На завершення все ж повернемося до делікатного питання стосунків із сусідами – містом. Чи вдається їх налагодити?
— Власне кажучи, конфлікту нема. Є, хіба що, чиїсь амбіції… Бо ОТГ
абсолютно нічого не має проти, якщо містові потрібно розміщувати
на нашій території якісь об’єкти і
платити за це. Але ми категорично
заперечуємо, щоб тут хтось щось
руйнував і будував своє. Стосунки
з містом нормальні. Я згадував про
меморандум. Зараз триває виготовлення карток на пільговий проїзд у міському транспорті. Думаю,
неминуче будемо співпрацювати
як сусіди.
Розмовляла Вероніка ЗАНИК

Клузів – повноправна
частина ОТГ
Про те, як живеться селу в складі ОТГ, ми поспілкувалися зі старостою Клузова Марією Іваницькою. Ось що вона нам розповіла:
— Найперше хочу відзначити, що
керівництво ОТГ постійно допомагає тим, хто потребує матеріальної
підтримки. Допомогу на лікування
одержують люди з серйозними проблемами здоров’я. Не залишаються
без уваги малозабезпечені, багатодітні, діти-сироти та інші потребуючі
– незмінно отримують пайки, солодкі дарунки на свято Миколая, Великдень та інші святкові дні.
Дуже добре наше самоврядування спрацювало під час цьогорічної повені. А у нас затопило вулицю Воїнів УПА, що знаходиться у
низині поблизу місця, де зливаються дві Бистриці. Там нема дамби і
вода виходить з берегів. Затопило
також частину Незалежності, частину Зеленої. А найбільше постраждав
той район, що вважається дачним
масивом. Значна частина власників
у цьому районі села змінила цільове призначення ділянок і будівель,
люди фактично живуть там. Таких
зі зміною цільового призначення
близько сорока сімей. Їм держава
компенсувала завдану стихією шкоду. Але є і частина тих, що залишилися за документами дачниками.
Вони теж зазнали підтоплень, однак
компенсації їм не положено. Шкода
цих людей… І те, що є проект і планується будівництво дамби в Клузові
– це для нас дуже важливо. Хочу сказати, що тієї ночі, коли була повінь,
депутати ОТГ чергували і не залишали людей сам-на-сам із стихією,

вчасно організовували евакуацію,
допомагали виселятися з дому на
час підтоплення тим, хто сам цього
не міг зробити, організували забезпечення питною водою.
Великою справою для села є
прокладення каналізації – цього
року по вулиці Назарія Яремчука.
Люди вже під’єднуються до колектора. Також мешканці дуже задоволені, що село освітлене, і продовжують робити світло на нових вулицях. На тому ж дачному масиві
встановили освітлення з допомогою сонячних батарей.
Подбало керівництво ОТГ і про
нашу церкву, на перекриття якої
виділили 300 тисяч з бюджету громади.
Згідно з домовленістю керівництва ОТГ, місто надає нашим мешканцям-пільговикам картки для безкоштовного проїзду в комунальному
транспорті.
Одне слово, Клузів у складі громади відчуває значний розвиток.

Зміни останніх років
дуже помітні

Ми попросили розповісти про свої враження та про життя в громаді
декількох її мешканців. Ось таку оцінку роботі самоврядування вони дали:
Пані Надія, пенсіонерка:
галом видно, що для села весь час
Я живу на вулиці Правди, мешщось добре робиться, зміни останкаю в Угринові вже 37 років. І хочу
ніх років дуже великі.
сказати, що так багато не було зроОля, випускниця Угринівського ліцею:
блено й за 15 років, як за останні декілька. Всі вулиці освітлюються. ЗроЯ, очевидно, належала до активблено порядок на кладовищі, куди я
них учнів ліцею. Одного разу органіходжу нерідко, бо там поховані мої
зовувала виступ перед підлітками
лектора з Києва на тему екології та
близькі. Нема тепер там проблеми
з водою, є куди викинути сміття при
інших питань, які хвилюють моловході на цвинтар. На власні очі бачу,
дих людей. Для організації цієї лекяк багато зроблено в школі (ліцеї).
ції мені потрібно було відшкодуваВзяти хоча б те, який євроремонт
ти лектору проїзд до нашого села і
зроблений у старому корпусі на друназад додому, а також проживання.
гому поверсі. Та діти коли прийдуть
Звернулася з цим у сільську раду
вчитися, то будуть вражені. І взагаОТГ – імені там одразу допомогли.
А ще, оскільки актовий зал ліцею
лі для школи робиться весь час дуже багато. Знаю від своїх знайомих,
був зайнятий, то нам дозволили проякі є інвалідами, що їм в ОТГ раз на
вести цю зустріч в приміщенні сільрік видають допомогу на оздоровської ради. Та й узагалі між школою
лення. …Дуже стало зручно і чисто,
і керівництвом громади є постійний
відколи ми не носимо сміття до баконтакт. Тому, мабуть, у наші школі
ків, навколо яких завжди було брудкомфортно, створені хороші умови,
но, а в понеділок виносимо мішки
школа сучасна – а від цього багато
під ворота – і машина забирає. І це
залежить, бо за таких умов хочеться
безкоштовно. Велике діло, що провчитися. Мені доводилося їздити на
водять каналізацію. На нашій уже
предметні олімпіади, бувати в інших
проведена. Ми теж підключимося
школах на концертах, і мушу сказати, що далеко не всюди так красиво,
до неї, зараз виробляємо проектні
документи. Дуже гарно, що є у нас
комфортно. І в нас постійно щось
зупинки, де можна сісти, чекаючи
оновлюють, ремонтують, покращуавтобуса. Стало комфортніше і в нають. Добре, що є шкільний автобус
шому храмі, до якої ходять парафі– це зручно для тих, хто живе трохи
яни з вулиці Правди – керівництво
далі від ліцею.
громади допомагає і церкві. І заЗакінчення на 6 стор.


Â³ñíèê Óãðèí³âñüêî¿ ÎÒÃ

Деякі підсумки —
за 20 місяців зроблено
2020 рік став роком випробовувань для економіки цілого світу. Епідеміологічна ситуація в світі та Україні в зв’язку з поширенням COVID-19
внесла певні корективи не тільки у життя людей, але й у фінансове
становище держав. 2020 рік став роком випробовування всієї світової індустрії, проте Угринівська об’єднана територіальна громада не
стояла на місці, вона рухалася вперед, долаючи перепони та труднощі.
Завдяки злагодженій співпраці сільського голови, старости с. Клузів
та депутатського корпусу вдалося досягнути чималого.
На підтримку медичної галузі ОТГ
та надання якісного медичного обслуговування було виділено понад 1 млн
300 тис. грн, зокрема, у звязку із рішенням КМУ «Про запобігання поширення
короновірусної інфекції» придбано захисні маски, захисні костюми, одноразові шапочки та костюми, тест-системи,
рукавиці, антисептики та інші необхідні
предмети та матеріали.
З початку року з бюджету виділено
43 тис. грн для виплати матеріальної
допомоги, придбання Великодніх пай-

На протязі року продовжувалися
роботи з проектування та будівництва
каналізаційних мереж, а саме; проектування будівництва каналізаційних мереж по вул. Миру, будівництво даних
мереж по вул. Правди та Вишнева, загальною вартістю 498 тис. грн. Також на
території ОТГ проводився капітальний

Серпень 2020 року
 відкриття поліцейського відділку (станції);
 проектуваня лівобережної дамби в селі Клузів;
 встановлено пішохідну доріжку
вздовж вулиці Галицької;
 проведено будівництво мережі вуличного освітлення сіл Клузів та
Угринів;
 здійснено роботи по реконструкції Угринівського ліцею;
 на території Угринівської гімназії
зроблено водовідведення та огорожу
стадіону зі штучним покриттям;
 проведено капітальний ремонт
дорожнього покриття вул. Самостійна,
Вишнева, Садова, Лесі Українки в с. Угри-

товари, спортивний інвентар, звукову
апаратуру, меблі, телевізори, ноутбуки,
безконтактні термометри, жалюзі і т.д.
на суму близько 450 тис. грн. Для покращення якості надання дошкільної
освіти в с. Угринів Горішній проведено
переобладнання діючого приміщення
колишнього ФАПу та відкрито садочок,
що обійшлося бюджету в 750 тис. грн.
Встановлено ковану огорожу на території Угринівської гімназії, здійснено
благоустрій території, проведено реконструкцію системи опалення, капіталь-

ний ремонт класної кімнати, санвузла
та кухні (483 тис. грн). Не залишили
осторонь і приміщення Угринівського
ліцею, в якому провели капітальний
ремонт приміщення старої школи вартістю 900 тис. грн.
Впродовж 2020 року, уже традиційно
для мешканців громади, здійснюється
вивіз твердих побутових відходів, на даний час вартість послуг становить 293

Галина ВИСЛОБОЦЬКА, заступник
голови з економічних питань

Лідія АНДРУСІВ, головний лікар
ЦПСМД Угринівської ОТГ

Буквально днями заасфальтували вулицю Самостійну в Угринові

Поліцейська станція відкрита першою в Тисменицькому районі 14 жовтня 2019 р.
у приміщенні, де раніше працював ФАП Угринова Долішнього
тис. грн, проводиться поточний ремонт мережі вуличного освітлення
(187 тис. грн), зроблена огорожа футбольного поля біля будинку культури
(66,9 тис. грн). На прохання жителів
встановлено пісочниці, придбано
гірку дитячу, балансир, спортивнний
майданчик, конструкцію зупинки по
вул. Галицькій, вартість обладнання
майже 64 тис. грн. Проведено поточний ремонт дорожнього покриття в селах Угринів та Клузів на суму
понад 2 млн. грн. Здійснено геодезичні роботи для проведення інвентаризації земель ОТГ (269 тис. грн).
На території с. Клузів проводилися
роботи зі встановлення мережі вуличного освітлення (228 тис. грн),
а також будівництво водойми варПроводиться освітлення вулиці Галицька тістю 190 тис. грн.

червні 2020 року на території західних
областей України, проводилися роботи
по ремонту пішохідних містків, переходів, дощоприймальних лотків, допроектні роботи «Нове будівництво дамби»
вартістю близько 96 тис. грн. У боротьбі
зі стихією за кошти місцевого бюджету
придбано помпи та шланги, залучено
служби термінового реагування. Для покращення матеріальної бази пожежної
частини до державного бюджету передано 30 тис. грн.
Підсумовуючи діяльність ОТГ, слід
відмітити, що з часу створення, точніше,
самостійного господарювання, а це 20
місяців з початку 2019 року, вдалося
досягнути немало, а саме:
 будівництво амбулаторії сімейної практики, придбання автомобіля для
лікарів сімейної медицини;

Зважаючи на нові реалії, в яких
ми живемо з березня цього року, мабуть, всім цікаво та важливо знати, яка ситуація з коронавірусною інфекцією є у нас.

 оновлено Будинок культури с.
Угринів;
 виділено кошти на капітальний
ремонт даху церкви в с. Клузів;
 проведено благоустрій території
церкви в с. Угринів;
 придбано сценічні костюми для
колективів Народного дому, поповнено
бібліотечний фонд;
 здійснюється вивіз твердих побутових відходів безкоштовно для жителів ОТГ;
 проведено ремонт даху стадіону «Сокіл»;
 встановлено ігрові майданчики;
 проведено будівництво каналізаційних мереж вул. Незалежності, Квіткова, Правди, Вишнева, Нова, Садова
в с. Угринів та вул. Яремчука, Сонячна
в с. Клузів;
 будівництво водойми в с. Клузів;
відкриття садочка в с. Угринів;
 огорожа футбольного поля біля
Будинку Культури в с. Угринів та стадіону на території с. Клузів;
 капітальний ремонт приміщення Угринівської гімназії та благоустрій
її території;
 капітальний ремонт Угринівського ліцею (приміщення старої школи ) і т.д.
На цьому весь перелік робіт не завершується, попереду ще багато задумів
та проектів, отож всім міцного здоров’я,
витримки та згуртованості.
Слава Україні! Героям Слава!

нів та вул. Яремчука, Весняна, провулок
Галицький в с. Клузів;
 відкрито пам’ятник видатному
діячу Йосипові Гурику;
 біля кладовища с. Клузів зроблено огорожу;

Вулицю Вишневу цього року, після прокладання мереж, виклали бруківкою
ків, компенсації пільгового перевезення громадян.
На прохання завідувачки клубу придбано костюми для учасників ансамблю
«Золотий Вік» вартістю понад 16 тис. грн.
На виконання програми «Спортивне життя громади» у 2020 році було профінансовано кошти в сумі 329 тис. грн
для утримання спортивних команд, виплати відрядних гравцям, оплати перевезень та придбання спортивної форми
та інвентарю.
Виконавчим комітетом Угринівської
ОТГ прийнято рішення «Про надання безкоштовного харчування для учнів закладів освіти з числа дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей внутрішньо переміщених осіб,
дітей з малозабезпечених сімей, дітей,
які відвідують групу продовженого дня,
вихованців дошкільних груп, дітей, чиї
батьки є учасниками АТО, дітей з багатодітних сімей, напівсиріт та дітей, сім’ї
яких перебувають у кризовій ситуації».
Для забезпечення навчального процесу придбано канцтовари,господарські

Дорогі
мешканці
Угринівської
ОТГ!

Від початку оголошення епідемії в амбулаторії проведено 30 експрес-тестів, взято біоматеріал у 68
місцевих мешканців для проведення
ПЛР дослідження, методом ІФА – 25.
Станом на середину серпня діагностовано 34 випадки захворювання, у восьми людей результати
перебувають в роботі.
Залишок експрес-тестів є в достатній кількості на даний момент
(дослідження проводиться в амбулаторії в окремо обладнаному приміщенні з окремим входом, або біля
ліжка хворого).
Дослідження ПЛР відбувається
шляхом забору лікарями (медсестрами) амбулаторії біоматеріалу з зіву хворого ватним браншем з подальшим
поміщенням його в консервант. Доставака для подачі в роботу відбувається нашими працівниками в ДУ «Івано-Франківський лабораторний центр».
Отримання результатів конфіденційне!
При потребі ІФА діагностика (забір матеріалу – кров з вени) проводиться на базі Івано-Франківської
центральної міської клінічної лікарні.
Вкотре нагадаємо правила,
які можуть врятувати життя вам і
близьким:
1. При раптовому погіршенні самопочуття, стійкому помірному підвищенні температури, невмотивованій слабкості, втраті нюху чи смаку
– постарайтесь самоізолюватись і
повідомити сімейного лікаря.
2. При тривалому підвищенні
температури більше 39 градусів,
явних ознаках наростання задишки – викликайте швидку допомогу
за номером 103.
3. Користуйтесь масками в громадських місцях, старайтесь міняти їх при можливості якнайчастіше.
4. Мийте руки з милом тривалістю не менше 30 секунд, бажано після
кожного випадку контакту з предметами, яких торкались інші люди.
5. Дотримуйтесь у місцях скупчення людей дистанції не менше
1,5 метра.
Враховуючи наближення навчального року ці правила особливо
актуальні! Ми в співпраці з вчителями Угринівських закладів освіти старатимемось зробити все можливе
для створення прийнятних умов навчання, однак Ваша самосвідомість
гратиме вирішальну роль у контролі
над поширенням захворюваності.
Бажаю міцного здоров’я всім,
вірю, що все у нас буде добре!

За сприяння сільської ради ОТГ перекрито дах та зроблено огорожу церкви в с. Клузів
ремонт дорожнього покриття вул. Вишнева в с. Угринів (1млн 260 тис. грн),
триває капітальний ремонт вул. Садова (980тис. грн).
У зв язку з невідкладною ліквідацією наслідків повені, яка мала місце у
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Крок за кроком
Нема такого року, аби в селах Угринівської ОТГ не відбувалися важливі події,
що показують вірний шлях створення і розвитку об’єднаної громади. Нагадаймо собі...

11 лютого 2013 року. Аварійний клуб в с. Угринів Горішній

21 серпня 2014 року. На старому місці «з нуля» будують клуб

Угринівська сільська рада, вересень 2016 р.

Минув лише рік. 2017 р.

Біля теперішнього ліцею заклали спортивний майданчик. 2013 р.

10 травня 2015 року . За мить до відкриття відбудованого клубу

Сучасний вигляд адмінбудинку

Реконструйоване приміщення отець Михайло Залеський освятив влітку 2017 р.

А відкрили майданчик в жовтні 2014 р.

Â³ñíèê Óãðèí³âñüêî¿ ÎÒÃ

2 липня 2019 р. відбулося посвячення місця під будівництво амбулаторії

Відкриття лікарської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини дозволило раціонально використати приміщення колишніх

ФАПів. ФАП в Угринові Долішньому переобладнали під поліцейську
станцію, а в Угринові Горішньому (ФАП на фото 2016 р.) — на дитя-

Серпень 2015 р.— заасфальтована вулиця Миру

Серпень 2020 року

А вже 14 жовтня 2019 р. відбулося відкриття новозбудовано амбулаторії

чий садок (фото літа 2020 р.), який має запрацювати у вересні цьго
року. Усе підготовлено та облаштовано для дитячої групи на 20 місць

Серпень 2020 р. «Свіжозаасфальтована» вулиця Лесі Українки

Впродовж декількох років ведуться роботи з впорядкування кладовищ — зроблено огорожу, викладено доріжки, впорядковано пам’ятники та каплиці

Так виглядала пішохідна смуга вулиці Галицької до 2015 р.
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Через прокладання каналізаційного колектора подекуди
роблять тільки ямковий ремонт

Через повінь адмінстрація ОТГ оперативно зайнялася
ремонтами містків

В ході ремонту хідник з бруку прокладений обабіч дороги від межі з Івано-Франківськом до мосту через залізницю
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Про походження назви «Угринів»
То було давно – якось у маминій
бібліотеці натрапив на товсту сіру
книгу «Історія міст і сіл Української
РСР. Івано-Франківська область», що
була видана ще у радянські часи в
1971 році.
У розділі «Івано-Франківський
район» знаходжу текст про моє рідне село:
«Угринів – село, центр сільської
Ради, розташоване від районного
центру за 4 км. Через село проходять автомагістраль і залізниця Івано-Франківськ - Львів. Населення
– 2208 чоловік. Сільраді підпорядковане село Клузів.
Радгосп «Комсомолець» має
1700 га земельних угідь. Виробничий напрям – молочне тваринництво та овочівництво.
В Угринові — 2 восьмирічні школи, 2 бібліотеки, 2 клуби, 2 медпункти. Вищу й середню освіту здобули
250 вихідців села.
Вперше згадується село 1440
року. На території села знайдено
крем’яні знаряддя праці доби міді.
В 1648-1654 pp. загін повстанців села й навколишніх місць під керівництвом С. Малишковича брав участь
у боротьбі проти польської шляхти».
У часи польського панування в
1920-30-ті роки Угринів офіційно був
поділений на три ґміни (громади):
Угринів Долішній (Uhrynów Dolny),
Угринів Шляхетський (Uhrynów
Szlachecki) та Угринів Горішній
(Uhrynów Górny) і належав до Станиславівського повіту, а у 1940-х
– до Станіславського району. У 50х роках ХХ-го століття село було у
складі Богородчанського району, на
початку 60-х входило до Лисецького району Станіславської області.
З 6 грудня 1966 року це вже село
Івано-Франківського району (із адміністративним центром в м. Івано-Франківську, райком компартії і
райвиконком знаходились в Угорниках). З 11 березня 1982 року район перейменований на Тисменицький з адміністративним центром у
Тисмениці.

ниця і Угринів, у яких пройшло моє
дитинство. Ось про що йшлося.
Назва «Ямниця» походить від
слова «яма», тобто улоговина, пониззя, утвореного річковою долиною
Ямничанки. Є перекази, що взимку
1285 року у цій улоговині зимувало
монголо-татарське військо, яке через великі сніги не змогло пробитися через Яблоницький (Татарський)
перевал. Частина мешканців села,
що втекла в ліси (дебрі), досі має
прізвисько «Дебрії».
Якщо Ямниця лежить у «ямі», то
Угринів – «угорі (вгорі)» над дорогою з древнього Галича до Тисмениці. Правда, тоді би селу пасувала
краще назва «Угорське» (подібно до
села Угорське на місці теперішньої
Аскольдової Могили у Києві) чи «Горішне».
Версія 2.
У 1650 році у Данціґу (тепер –
місто Гданськ у Республіці Польща)
була виґравійована і надрукована
карта «Спеціальний і докладний
план України разом з належними
до неї воєводствами, округами та
провінціями»), яка складалася з 8
аркушів. Ця карта - основна картографічна праця французького інженера і військового картографа Гійома Левассе́рa де Бопла́нa, на якій

зображені українські землі в період
з початку 1630-х до 1637 року.
На цій карті України (на ній ще
нема Станиславова) на берегу річки
Бистриці (BiStris R.) неподалік Галича
(Halicz) і Єзуполя (IeSupol) є село з
назвою «Oriniw». Село з цією назвою
розміщується між селами Пасічна
(Pacziczena), Ямниця (JaniScza),
Вовчинець (Wanczinec) і Майдан
(Maiden). Хочу звернути увагу, що
Угринів Старий і Середній позначені
на цій карті як три села: Oriow Stary,
Oriow Sloboda і Oriow Nowо.
Я колись малим, ще до школи не
ходив, спитав у свого діда Михайла
Юрковича Ситника: «Дзядзю, а чого
наше село так сі називає?» — «Бо колись давно тут жив якийсь багатий
чоловік, якого звали Гринь, мав тут
землі, того воно й називаєсі Огринів». І тільки років через сім, десь на
початку 70-х років, при в’їзді у село
і на виїзді появилися таблички з написом «Угринів», а в центрі села –
капітальна цегляна зупинка, обкладена смальтою, де зверху великими
буквами було написано «Угринів».
Хоча справді в люстрації з року 1556 згадується кметь Гринько
Сандрович з Угринова, але ж це було
через 116 років після першої відомої згадки про Угринів.

Походження назви «Угринів»

Версія 1.
Коли я ще був школярем, то цікавився походженням назв сіл Ям-

Зміни останніх років
дуже помітні
Закінчення. Поч. на 2 стор.


Підвозив він нас і на ЗНО.
А ще ми їздили на змагання
«Джура» в Тисменицькому районі і нас дуже хвалили, що нам
тут дали хорошу підготовку, що
добре працює гурток туризму.
Ми навіть допомагали іншим
командам. Гарно організовуються в селі молодіжні масові
культурні заходи. Згадуються
мені Андріївські вечорниці, котрі проходили перед карантином і залишили приємні враження. Та й спортом є де займатися – стадіон, спортмайданчики. А глядачі люблять
збиратися на футбольні ігри,
повболівати, підтримати гравців. Загалом наше село гарне,
ошатне. От збудували нову амбулаторію і біля неї облаштува-

ли місце, де охоче збираються
посидіти, поспілкуватися молоді люди, сім’ї з дітьми. Приємно за своє село.
Ольга Єднак, вчителька
зарубіжної літератури Угринівського ліцею:
Найперше як вчитель і як
мама школярки кажу про школу, про ліцей, що місцеве самоврядування завжди нас підтримує, відгукується на всі наші
потреби. Сільська рада дбає
про школу, ремонти робляться, все необхідне обладнання
отримуємо, підтримують нас
в організації поїздок наших
школярів… Багато робиться
і в селі загалом. Воно чисте,
охайне. Вочевидь змінилося
на краще. Впорядковане кла-

довище, з’явилися зупинки.
Велике значення має те, що
організований безкоштовний
вивіз сміття від дворів. Бачу,
що постійно ремонтуються
дороги. Дуже сподіваємося,
що найближчим часом вирішиться питання каналізації,
і її якнайшвидше добудують,
бо вона надзвичайно потрібна.
Думали, це відбудеться швидше, але це вже залежить від
виконавців. Подобається мені, як працює сільрада. Коли
мені потрібно було виробити
якісь документи, довідки, тут
тебе завжди з готовністю вислуховували, усе робили оперативно. Ішли назустріч. І взагалі мені подобається наше
село, наша об’єднана громада. Звичайно, завжди є проблеми, які ще слід вирішити,
скажімо, як на мене проблема
з регулярним рухом автобусів,
яких замало. Але все потроху
розвивається і жити тут стає
дедалі комфортніше.

Версія 3 — остаточна!
У Західній Україні є декілька сіл із назвою «Угринів». Це і село у Горохівському районі на Волині між
Луцьком і Берестечком, і село в Сокальському районі на
Львівщині, і село Підгаєцького району на Тернопільщині. Навіть у далекій Канаді,
у провінції Саскачеван, є село з назвою Угринів, у якому
проживають українці і ходять
на свята до греко-католицької церкви Святого Миколая.
На Прикарпатті сіл з назвою «Угринів» декілька –
Угринів Старий і Угринів Середній в Калуському районі
та Угринів Горішній і Угринів
Долішній у Тисменицькому.
Логіка підказує, що засновниками цих сіл були люди, яких називали «угринами», тобто вони прийшли
(переселилися) з-за гір Карпат. Це
могли бути як мадяри, так і русиниверховинці.
Але те, що колишній панський
будинок в Угринові знаходився на
підвищенні у межиріччі двох потічків
(навпроти костелу), і звідти видно
усю долину межиріччя Золотої і Чорної Бистриць, дає припущення, що
село виникло як стратегічний об’єкт,
який контролював шлях на Покуття.
І власником цього села скоріш за все
був дружинник Данила Галицького,
який прийшов з ним із Угрів. Адже,
як відомо, малолітній Данило Романович разом з матір’ю Анною після
смерті батька знайшов прихисток
у короля Угорщини і повернувся у
1212 році в Галич із угорською дружиною. І, звичайно, за службу дружинник міг отримати у своє володіння землі для свого господарства,
і одночасно контролювати перетин
доріг з Галича до Коломиї, і з Тисмениці на Калуш і Стрий.
Також цей дружинник з Угрів
міг бути ставленником угорського
короля Андрія II, який, порушивши
дані Анні, матері Данила, обіцянки,
із санкції папи Римського проголосив галицьким королем свого малолітнього сина Коломана, якого 1217
р. посадив у Галичі.

Впродовж десятиліття Галич
кілька разів переходив із рук у руки, часом ненадовго дістаючись і
Данилові. Проте Данило Галицький
мав твердий намір відновити державу батька в її колишніх кордонах.
Він уклав з австрійським герцогом
Фердинандом союз проти угорців,
і в 1238 р. урочисто вступив до міста Галича.
Виходячи з вищесказаного, можна вважати, що заснування села з назвою «Угринів» могло відбутися десь
у проміжку між 1212 і 1237 роками.
Це зовсім не означає, що тут до
ХІІ століття не було раніше поселення. Просто з цього періоду люди з
навколишніх сіл почали називати
наше поселення Угриновом.
Підтвердженням цієї версії є те,
що згадані села з назвою «Угринів»
знаходяться неподалік древніх столиць: Галича і Володимира-Волинського. Мій рідний Угринів контролював за 20 км дорогу на Галич з
півдня, Угринів Підгаєцького району
— зі сходу, а Старий Угринів, звідки
родом Степан Бандера, — із заходу.
Так само Угринів на Сокальщині
контролював дорогу на Володимир
(Волинський) з півдня, а Угринів Горохівського району - зі сходу.
Роман СИТНИК, краєзнавець,
уродженець села Угринова,
проживає в м. Києві

Любімо дітей розумною любов’ю
Найкращий спосіб зробити дитину
нещасливою – це привчити її ні
в чому не знати відмови
Жан-Жак Руссо
Відносно недавно я почула про давній
звичай, який і досі побутує в деяких місцинах Гуцульщини. …Коли жінка повідомляла
про свою вагітність, чоловік вклякав перед
жінкою на коліна, головою притулявся до
живота, і разом з жінкою просили у Бога прощення гріхів, щоб дитина народилася здоровою та мала щасливу долю.
Кажуть, діти – дорогоцінність, а ще більша дорогоцінність їх виховати. Дійсно, великий дар природи – продовжити себе в дітях.
І, мабуть, годі знайти батька чи матір, які б не
хотіли бачити свою дитину добре вихованою, і
яка успадкувала б усе найкраще від батька-матері. Древні мудреці говорили про тих батьків,
які дбають лише аби нагодувати та одягнути
дитину, що вони нагадують людей, які краще турбуються про чобіт, ніж про саму ногу…
Оповідання Бруно Ферреро на цю тему
СКАРБ
Батько однієї сім’ї старанно натирав автомобіль мастикою, щоб надати їй бажаного
полиску. Одинадцятилітній син допомагав
йому – він чистив шматкою бампер.

– Бачиш, сину, – мовив з повагою батько,
– ця машина – справжній сімейний скарб. З
нею треба поводитися обережно, дбайливо,
їй треба приділяти увагу і час.
– Так, тату!
– Розумний хлопчик!
Після хвилинної мовчанки дитина тихо
промовила:
– А я не є сімейним скарбом?
– Чому ти таке питаєш?
– Бо ти ніколи не маєш часу для мене…
Поміркуйте над цими оповіданням і співставте: чи не трапляються такі ситуації у ваших стосунках із дітьми?
Любомира КАЛУСЬКА
Любомира Василівна Калуська – доцент,
кандидат педагогічних наук, доктор філософії,
відзначена багатьма грамотами та подяками МОН України, нагороджена медаллю «Софія Русова», лауреат премії імені Мирослава
Стельмаховича, визнана відомим науковцем
Прикарпаття і нагороджена знаком (медаллю) «Кращий науковець року – 2010». Переможець багатьох конкурсів, автор понад 600
різних видів науково-педагогічної діяльності,
серед них 10 авторських програм, понад 200
публікацій, понад 120 посібників.

Â³ñíèê Óãðèí³âñüêî¿ ÎÒÃ
У переддень
першого вересня
У минулому році до старого
корпусу ліцею підведене централізоване опалення, за кошти, які
профінансувала громада. Цьогоріч необхідно було розібрати
печі і зробити капітальний ремонт приміщення (замінити електромережі школи, постелити ламінат, зробити нову сучасну побілку та стелі армстронг, під-

кожному закладі воно чимале. Важливо, щоб дітям було тепло і комфортно.
Роботи вистачає. Виділено кошти
на матеріали для поточних ремонтів
класних кімнат, спортивних залів, коридорів, їдалень, облаштування шкільних територій.

вести інтернет), щоб першого вересня
діти зайшли у теплу, охайну, відремонтовану школу.
Школярі Угринівського ліцею отримали в подарунок від громади нове спортивне обладнання, комп’ютерну техніку, музичну апаратуру, шкільна їдаль-

Все в житті колись починається і колись закінчується. Ось і минув цей незвичний 2019-2020 навчальний рік. Минула шкільна пора для цьогорічних випускників. Позаду тривожні й радісні моменти ЗНО та випускний.

ня – холодильник, а медпункт – нові
медичні меблі.
З метою запобігання поширення короновірусної хвороби (COVID-19) Угринівська сільська рада ОТГ закупила засоби індивідуального захисту, паперові
рушники, рідке мило, безконтактні термометри, дезінфікаційні, в тому числі
антисептичні засоби для обробки рук.
Надіємося, що це допоможе запобігти
поширенню захворювання серед учнів
та працівників школи.
Співпраця місцевої влади з педагогічним та учнівським колективами
свідчить про небайдуже ставлення до
реформаційних процесів в освітньому
середовищі, буде доброю основою для
досягнення головної мети реформи НУШ
– якості освітніх послуг. Адміністрація
ліцею вдячна за розуміння та позитивне вирішення важливих питань життєдіяльності ліцею депутатським корпусом
та особисто сільським головою ОТГ М.
Вівчаренком. Надіємося на подальше
розуміння і співпрацю.
Світлана ЄВГЕЙЧУК, директор ліцею

Наші випускники – майбутнє України. Вони набули й сформували систему
цінностей, яка багато в чому вирізняє
їх від попередніх учнів.
Запитаєте: яку саме?
По перше, шкідливі звички – це не
про них. По друге, діти зрозуміли, що
тільки праця – підвалина для успіху в

кові добре скласти ЗНО. Незмінні ведучі шкільних та сільських свят Абаєва
Марта та Дячик Владислав не раз дивували односельчан своїми акторськими
здібностями.
Завжди проявляли активну громадянську позицію Послушняк Назарій та
Дроняк Ольга. Своє бачення подолан-

житті. По третє, ніхто з дітей не планує
навчатися за кордоном. Їх просто ображає намагання інших переконати у
перевагах чужоземної освіти. Щоб не
бути голослівною, наведу кілька фактів.
Олійник Олексій та Дроняк Ольга підтвердили своє право називатися відмінниками (одержали медалі). У них бали
не просто прохідні, а прекрасні. В Ольги
194 бали з англійської мови, а Олексій
доказав свою обізнаність у всіх науках,
одержавши 194 бали з української мови
та літератури. Вони – учасники обласних
олімпіад з багатьох предметів. О. Олійник – переможець обласної олімпіади
з правознавства. Стала призером Всеукраїнської обласної олімпіади з економіки Гавадзин Мар’яна.
Є у класіі свій чемпіон України з
футболу – Багрій Ярослав. Наполегливе заняття спортом не завадило юна-

ня проблем в Україні вони подавали у
творах-есе, які відзначалися на республіканському рівні. Креативність здобувачів знань проявилась навіть у тому,
який подарунок школі залишили від себе. Поличка для обміну книгами, естетично оформлена біля вхідних дверей
другого поверху, нагадує всім про важливість знань в житті людини, про те,
що книга назавжди залишиться для нас
основним джерелом пізнання нового.
Розуміємо, що такого результату
досягнуто завдяки тісній співпраці школи (чи, як тепер називається, ліцеєм) з
батьками та громадою села.
Щасливої Вам долі, випускники
2020 року. Хай щастить у всьому і завжди.

Діти – найдорожчий скарб, гордість і надія. Розвивати, підтримувати і заохочувати їх є святим обов’язком сім’ї, школи, влади та громадськості. Тільки тоді вони ростимуть здоровими, щасливими, успішними та впевненими
у прийдешньому дні.
санвузли, поновлено фасад будівлі, замінено покриття, облаштовано подвір’я з
дитячим майданчиком, зроблено огорожу. Є надія, що для вихованців садочок
«Сонечко» з 01 вересня стане «домівкою радості», в якій вони будуть спілкуватися, гратися з однолітками, навчатися і успішно готуватися до навчання
в гімназії.
Зроблені комфортні умови і для
учнів гімназії. Згідно з вимогами НУШ
(нова українська школа) для учнів першого класу придбано нові меблі, магнітну дошку, телевізор, ноутбук, принтер,
ламінатор. Для надання ефективних
освітніх послуг учням 5-9 класів придбано два телевізори і два ноутбуки.
Також проведено капітальний ремонт
у навчальному кабінеті у корпусі №1,
встановлено внутрішні туалети у корпусі № 2. Слід відмітити, що значно покращилися умови і у їдальні: замінено

Орися АНДРУСІВ,
класний керівник випускників

Казочка
на обід

З турботою про гімназію
В умовах децентралізації перед органами місцевого самоврядування постає складне завдання та відповідальність за створення необхідних умов для
надання учням якісних та доступних
освітніх послуг.
Тому підготовка Угринівської гімназії до нового навчального року неможлива без підтримки голови Угринівської
ОТГ М. В. Вівчаренка, депутатського корпусу та виконавчого комітету. Завдяки
їхній турботі гімназія з кожним роком
стає сучасним освітнім закладом, тому
і має чим похвалитися.
Величезні зусилля, немалі кошти і
багато праці місцевої влади були докладені для того, щоб створити дошкільний
підрозділ для найменших жителів села
– дітей віком від трьох до п’яти років. У
дитячому садочку «Сонечко» зроблено
капітальний ремонт, обладнано зручну
та комфортну спальню та ігрову кімнати,
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Вилітають із гніздечка
пташенята

За два місяці літа в освітніх закладах нашої громади виконано 90 відсотків запланованих робіт до нового навчального року. І якщо на перший погляд може здатися, що школи на канікулах, то всередині робота
кипить: фарбується, ремонтується, миється, поповнюється обновками.
За результатами децентралізації тепер кожна громада має дбати про розвиток і якість освіти. До цього питання
привернута увага керівництва громади.
Сільський голови ОТГ Мирослав Вівчаренко цікавиться не тільки результатами ЗНО, рейтингом у районних, обласних
олімпіадах чи досягненнях у спорті, але
і шкільним господарством також, бо у

Серпень 2020 року

У куті стоїть корзинка
Гарно сплетена з лози,
Чия там пухнаста спинка?
Ми заглянемо туди
Це кицюня наша люба
Малюків своїх голубить,
На обід вкладає спати
Свої милі кошенята

столи, придбано ванни для миття посуду і холодильник, встановлено два
рукомийники.
Найбільшим подарунком від сільської ради є заміна старої огорожі на
нову, яка неймовірно прикрасила шкільне подвір’я.
Тісна співпраця місцевої влади з
адміністрацією гімназії свідчить про
небайдуже ставлення до важливості
освітнього процесу, а це в свою чергу
служить міцним фундаментом для розвитку підростаючого покоління.

Колектив гімназії, батьки та учні висловлюють слова вдячності голові Угринівської ОТГ Мирославові Вівчаренку,
депутатському корпусу та виконавчому
комітету за партнерські відносини, за
увагу до проблем закладу! Бажаємо вам
і надалі динамічно розвиватися. Сподіваємося на подальше продовження тісної і плідної співпраці, адже у гімназії є
ще ряд не вирішених проблем.
Тетяна БЛИЗНЮК,
директор гімназії

Вчора киця з нами спала,
Свою пісню воркотала,
А вночі, на наше диво,
Кошенята народила
В Сіми клопотів багато,
Треба діток годувати,
Личко кожному помити
І ліжечко розстелити.
Ми заглянемо в корзинку
І погладим киці спинку.
Їй не треба заважати,
Хай вкладає діток спати
І тобі, малятко любе,
Сон також корисний буде,
На обідик треба спати,
Щоб здоровому зростати.
Ми погладимо животик,
Бачиш, позіхає ротик.
Сон на ліжку умостився,
Сон до спинки притулився.
Тихо-тихо… Всі дрімають
Сонька-дрімка зустрічають.
Оксана АБАЄВА, мама випускниці
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Серпень 2020 року

Культурне життя
нашої ОТГ

Незважаючи на те, що світова пандемія COVID-19 внесла кардинальні зміни у роботу закладів культури, ми працюємо з нашою молоддю в режимі онлайн. Саме у цей час ми працюємо над
телевізійним проєктом «Діскавері Фест»,

І дійсно, немає нічого кращого,
ніж рідний край, в якому тебе ще маленького зачаровувала українська
народна пісня, в якому збереглися
звичай та традиції. А щоб ці традиції збереглися в Угринівській ОТГ, у
закладах культури об’єднаної громади функціонують різновікові колективи. Хочеться зазначити, що серед
них є колективи, які мають звання
«народний», а саме: Народний аматорський колектив «Клузівчанка» та
Народне аматорське тріо бандуристів сім’ї Вівчаренків.
Не можна не згадати жіночий ансамбль «Золотий вік» та не подякувати за їхню активну участь. Учасниці

який глядачі зможуть переглянути на
телеканалі «Діскавері» та в соціальних
мережах у вересні.
Працівники відділу культури та
учасники художньої самодіяльності
щиро вітають жителів ОТГ з 29-ю річницею Дня Незалежності та Днем села – 580 років.
P.S: Кожний захід чи концерт потребує багато сили та енергії. І не завжди
для учасника концерту достатньо мати
гарні вокальні, танцювальні здібності
чи велику кількість репетицій.

цього колективу своєю енергією та
активністю не поступаються молоді
і є гарним прикладом для підростаючого покоління.
Хочеться віддати належне нашій
талановитій молоді, яка, незважаючи
на сучасний стрімкий плин життя, знаходить час розвивати свої таланти.
При закладах культури є фольклорний та танцювальний колективи, вокальні ансамблі, малі форми (солісти,
дуети, тріо).

Народне аматорське тріо бандуристок сім’ї Вівчаренків активно розпочало
цей рік. Виступали на розколяді в Клузові, і виконали улюблену колядку Марії
Мечиславівни «Яснеє сіно». Слід зауважити, що публіка дуже тепло приймала
і підспівувала всім учасникам. Разом
зі своїми вихованцями дарували своє
мистецтво і в церкві с. Угринова під час

ром діти виступали і на обласному телебаченні «Галичина». Звучали бандури під час проведення шевченківських
свят у музичній школі та «Просвіті». А ще
сім’я Вівчаренків взяла участь у світовому флеш-мобі звучання твору Т. Шевченка «Думи мої». Було задіяно у цьому дійстві 2 000 бандуристів із різних
країн. Приємно, що Галина Михайлівна

проведення такого ж дійства. Двічі були
задіяні під час різдвяно-новорічних свят
в обласній «Просвіті». Оригінальним номером здивували наші бандуристки глядачів обласної філармонії ім. Іри Маланюк під час виступу творчих колективів
на «Діскавері-фест». Вони представили
твір «Білий ангел», який збагатили звучанням сопілки (Давид Спартак), синтезатора (Владислав Шрібак), акордеона (Ярослав Клюба), юної танцюристки
Софії Фрезюк та її брата Ельдара. Всі
ці діти – учні дитячої музичної школи
№1 ім. Миколи Лисенка. З цим номе-

Вівчаренко (заслужений працівник культури України) є у головній заставці до
цього відео. У березні традиційно святкуємо народження і основоположника
української естрадної музики – Володимира Івасюка, який є автором 107 пісень.
Статистика свідчить, що славнозвісну
«Червону руту» прослухали два мільярди
людей. Наші мисткині мали змогу виступити в обласній науковій бібліотеці
ім. Івана Франка.
Кажуть, що поки звучить бандура,
то живе й український дух! Тож звучи і
дивуй світ, бандуро!

Солодкий присмак
чемпіонства й амбітні цілі
на новий сезон
Цього сезону команда села Угринів розпочала участь у чемпіонаті району з
міні-футболу і нам вдалось досягти тих високих цілей, що ми ставили перед
собою на старті, – стати чемпіонами району.

Сценічний вигляд – це одна з ключових проблем майже кожного колективу.
Тому ми хочемо подякувати керівництву
нашої ОТГ, зокрема, голові М. В. Вівчаренку за допомогу у придбанні сценічних
костюмів для колективів. Та й не тільки.
Адже для роботи ми маємо гарні, чисті
приміщення, де проводимо репетиції,
комплекти апаратури для проведення
заходів. Жоден концерт не обходиться
без активної участі та допомоги керівництва нашої ОТГ. Тому прийміть щирі
слова вдячності.
Роксолана НАЗАРУК,
Галина ДУБРОВСЬКА

Храм книги – бібліотека!
Бібліотека — це не тільки місце, де
можна взяти книгу чи почитати періодику. Насправді ж бібліотека є базовим

Звучить бандура

елементом культурної, наукової, освітньої інфраструктури громади. Протягом
року у бібліотечних закладах нашої ОТГ

відбуваються тематичні виставки, літературні читання, тренінги та акції. Їх
учасниками є люди різної вікової категорії. Вже не перший рік ми проводимо
акцію «Подаруй бібліотеці книгу», до якої
мають змогу долучитися усі бажаючі.
Найактивнішими виявилися наші діти,
які подарували бібліотекам свої прочитані книги. Також у бібліотечних закладах відбулися тематичні масові заходи,
літературні читання та виставки (Шевченківські читання, «Подарунок для мами», вшанування Героїв Небесної Сотні,
книжкова виставка до Дня Конституції).
На даний час за сприяння сільської ради
ОТГ регулярно відбувається оновлення
книжкового фонду новою та сучасною
літературою, періодичним виданням.
З приємністю відзначаємо, що незважаючи на всеможливі комунікативні засоби, молодь, школярі усе ж не цураються друкованого слова, книжки.
Марія ДРУК, Леся ШАЮК

Команду було зібрано й укомплектовано з місцевих хлопців, жителів нашого села. Досвід «Атлетіка» з Більбао,
якого всі поціновувачі футболу знають
за ту унікальну особливість, що за команду грають лише місцеві футболісти,
ми почерпнули і для себе. Нам вдалось
довести всім, і, насамперед, самим собі, що ми можемо грати з командами,
яких експерти вважали сильнішими, з
командами, які грають у вищому дивізіоні області.
Нам вдалося дуже добре підсилитися гравцями, котрі грають в обласній
першості України, зокрема, це Андрій
Мельничук та Олександр Тимченко. Вони
одразу стали футболістами основного

складу, відігравши велику роль у тому,
що наша команда завоювала чемпіонство Тисменицького району з міні-футболу у цьому сезоні.
Крім цього, під керівництвом вже
вищезгаданого Андрія Мельничука срібні медалі у чемпіонаті Тисмениччини з
футболу здобула угринівська команда
юніорів. Ми неймовірно пишаємось досягненням наших юних футболістів і маємо сподівання, що й доросла команда
візьме приклад з молоді та буде боротись за нагороди найвищого ґатунку вже
у новому сезоні.
Володимир ТОКАР,
тренер
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