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Шановні працівники і ветерани
органів місцевого самоврядування,
депутати всіх рівнів!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня місцевого самоврядування.
Це свято нашої громади, громади кожного села,
селища та міста, кожного їх мешканця. Відзначення
цього свята є підтвердженням самоврядних традицій багатьох поколінь українців, реалізації їх права
брати участь в управлінні державними справами на
місцевому рівні. Це традиція вільних людей, котрі
не мають над собою володаря, а визнають лише
провідника та виборних людей, яким довіряють і
яких наділяють владними повноваженнями. Тільки
така влада є й справді народною — владою не над
громадою, а легітимною владою самої громади,
для громади та в інтересах громади.
Діяльність міської ради є відкритою, прозорою
та спрямованою на задоволення життєвих потреб
мешканців міста. Нині на порядку денному ще багато проблем, розв’язання яких дасть можливість
Снятину розвиватися стабільно, впевнено дивитися в майбутнє. А визначальну роль у вирішенні
життєво важливих для снятинчан питань відіграють
саме органи місцевого самоврядування.
Впевнений, що працівники органів місцевого самоврядування залишатимуться завжди мудрими,
толерантними, готовими в будь-яку хвилину прийти
на допомогу. І разом з усією громадою, депутатами,
політичними та громадськими організаціями в мирі
й злагоді підніматимуть потенціал краю на вищий
рівень.
Висловлюю вдячність депутатам місцевих рад,
працівникам органів місцевого самоврядування, які
демонструють самовідданість у роботі, професіоналізм, відповідальність, чуйність і щедрість душі.
Саме вони, представляючи інтереси громади, тим
самим забезпечують право кожного з нас бути почутим.
Особливі слова подяки ветеранам самоврядування, які віддали часточку своєї душі в його становлення та розвиток. Нехай їхній багатий досвід
роботи в органах самоврядування стане часткою
творчої роботи кожного з нас.
Уклін і шана вам, дорогі снятинчани, за любов
до рідного краю, самовіддану щоденну працю, високу активність у громадсько-політичному житті,
непереборне бажання та здатність здолати усі негаразди. Сердечно бажаю усім, хто працює на благо територіальної громади, кожній родині, кожному
мешканцю міцного здоров`я, достатку й благополуччя.
Нехай усі життєві
негаразди
обходять
вас стороною, а непохитна віра у щасливе майбутнє рідного
краю й України додають усім нам сили та
наснаги.
З повагою
міський голова
Анатолій ШУМКО

Згідно Розпорядження
Івано-Франківської
обласної
ради
від 29.11.2017
р №845-р Про
підсумки обласних
конкурсів розвитку місцевого
самоврядування Снятинська
міська
рада
посіла
почесне ІІІ місце в шостому
обласному
конкурсі «Громада кращого довкілля»
та
відзначена грошовою
премією в сумі
100 тис. грн.
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Місцеве самоврядування:
історія і сучасність

Коріння місцевого самоврядування виходить з територіальної
общини стародавніх слов'ян. Така
община влаштовувала свої справи
самостійно, на власний розсуд і в
межах наявних матеріальних ресурсів. З часів Київської Русі набуває розвитку громадівське самоврядування. В його основу покладено
виробничу та територіальну ознаки,

старостою став Давид Бучацький.
У 1492 році старостою був
Станіслав де Хадеч. А з 1494 по
1521 рр. Снятином управляв великий землевласник Отто де Хадеч. У польські часи старостами
Снятинського повіту були: Дзянот,
Крушельніцкі, Тишковскі, ВіткусФранцішек Жанковські, Ян Вейсер,
Еміль Ґольчевскі. А працівниками

та розмірі оплати праці.
Першим часом австрійської окупації бурмістрів призначали. Спочатку навіть за підписом аж самого
львівського намісника. Трохи згодом, коли з`ясувалося, що лояльність місцевого населення до нової
влади доволі висока, бурмістрів міг
призначати староста повіту. Однак
уже з 1867 року дозволено було

тобто громади, які самоврядовувались, формувались на виробничій
(громади купців, ремісників) або територіальній основі (сільська, міська та регіональна громади).
За часів Великого Князівства Литовсько-Руського, а потім – Речі Посполитої, місцеве самоврядування
на теренах України набуло розвитку у формі війтівства. У середньовіччі міста в Україні за своїм політико-правовим статусом поділялися
на державні, приватні та церковні.
З ХІІІ ст. в українських містах починає запроваджуватися магдебурзьке право. Суть магдебурзького права полягала у вивільненні міського
населення від юрисдикції урядової
адміністрації та наданні місту самоуправління на корпоративній основі. Міщани становили громаду із
власним судом і управою. На чолі
управи ставали виборні бурмістри і
райці, на чолі суду – війт і лавники.
Про самоврядування у Снятині
відомо з Актів гродських і земських,
податкових реєстрів, описів-люстрацій королівських маєтків, судових книг. З таких документальних
матеріалів відомо, що першим Снятинським і Коломийським старостою був Мужило Бучацький, який
згадується в 1448, 1451, 1465 роках. У 1448 році Снятин отримав
магдебурське право й було створено міську управу. До прийняття
Магдебурського права війтів призначали власники міст і їхній уряд
був спадщинним (переходив від
батька до сина). Свою владу війт
ділив з Міською Радою. Наступним
старостою Снятина став його син
Михайло (1471–1488), а після нього

староства в різні роки були Пейсах
Жозель, Броніслав Красніцький,
Міхал Мардарович, Болла Адам,
Гавриляк Михайло, Вільгельм Крамер, Владислав Велдуш, Євгеній
Рошанковський. Більшість із них –
етнічні поляки, декотрі – спольщені
українці – римо-католики, і тільки
Гавриляк М. відносив себе до греко-католиків, а Пейсах Ж. – до послідовників віри мойсеєвої. Зовсім
недовго працював у Старостві Роман Левицкий – щирий українець,
що в часи пацифікації під тиском
старости Тишковскі змушений був
покинути Снятин, аби не бути переслідуваним за український патріотзм.
Крім
адміністративно-розпорядчих функцій по управлінню територіями, староста, через своїх
заступників – окружних шкільних інспекторів та за участю громадської
інституції – Шкільної ради повітової, здійснював управління освітою
на ввірених та суміжних територіях.
Австрійський уряд класифікував
міста в залежності від величини
прибутків, та відносив їх до того чи
іншого класу. Саме від класу міста й
встановлювалася кількість міських
урядовців та розмір їх платні.
До платних посад міських урядників відносилися: бурмістр, його
заступник, секретар, канцелярист,
ревізор, поліцай, касир, контролер,
лікар та акушер. Решта вважалися
допоміжними службами, більшість
з яких працювала на громадських
засадах. Різниця між муніципальними та катаральними містами в плані
урядовців, крилася в кількості заступників, числі допоміжних служб

обирати їх з поміж радних, делегованих в міську раду громадами
міста. Першим обраним в 1867 році
бурмістром Снятина став поляк
– Марцелій Нємчевскі, який перебував на цій посаді з 1856 року як
призначений зверху намісником...
Терміни на які обирали бурмістрів
часто змінювалися. Якщо раніше
його обирали на чотири роки то потім – пожиттєво.
Обраного бурмістра на посаді
затверджував сам цісар, якому той
присягав на вірність. Тому ця посада тоді відносилася швидше до
держаної, ніж до посад органів місцевого самоврядування.
Міська адміністрація Снятина тих часів складалася з трьох
відділів – сенатів. Перший відділ
– цивільний, здійснював судочинство та різноманітні реєстрації, що
стосувалися повсякденного життя
міського населення. Другий відділ –
кримінальний (карний), здійснював
судочинство в кримінальних справах. Для підтримання громадського
порядку міська влада мала свого
поліцая та навіть власну «тюрму»
– невелику камеру-«холодну» в
приміщенні Магістрату. Третім був
відділ політичний, що завідував
міським майном та всіма справами
міської адміністрації.
Відділами завідували особи
призначувані на конкурсних засадах, а після 1805 року відбір здійснювався ще й через екзамен, що
здавали конкурсанти.

Продовження на стор. 2
На фото: війти Снятинського
повіту 1922 р.
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Міс ц е в е са м о в ря ду ва н н я: істо рія і су ч ас ніст ь

Закінчення. Початок на стор. 1.
Членів цивільного та карного відділів
призначали за рішенням апеляційного
суду, а членів політичного відділу – за погодженням з управліннями намісництва
(пізніше – округи).

Бурмістрами Снятина після М. Нємчеського, який помер в 1870 році були:
Юстин Зубрицький з 1871 по 1876 рр.;
Маврикій Побуґ-Нєментоскі з 1877 по
1891 рр.; Титус Нємческі з 1892 по 1910
рр. (був почесним громадянином міста,
а центральна вулиця якийсь час носила
його ім`я); Міхал Нємческі з 1910 по 1936
рік (також був почесним громадянином
міста, він відкрив у місті першу аптеку
та провів до міста водопровід, яким користуємось і сьогодні, дбав про європейський вигляд міста – проклав перші пішохідні тротуари); Роман Александрович;
Станіслав Косінський (директор Снятинської гімназії) з 1936 по1939 рік. Довголітнім секретарем Магістрату в передвоєнні часи був Алімурка (помер в 1914).
Як стверджують історичні джерела, цей
рід Снятина мав турецьке коріння, як і рід
Камадів. У польські часи секретарствував у Магістраті Жиґмунд Кранські.
З приходом радянської влади у вересні 1939 року міським головою був обраний молодий активіст Василь Чепига.
У своїх спогадах він згадував про організацію культурного і спортивного життя у
Снятині, про випуск першої районної га-

зети в 1939–1940-х роках. Його наступником був В. Гуменюк (194—1941). Велику
організаційну роботу довелося провести Якову Куфлюку, Василю Боднаруку,
Степану Дейнезі, Василеві Ніцовичу, які
очолювати місто у складні повоєнні роки
1944–1948 рр.
Старожили
Снятина
пам’ятають
учасника війни, який був головою
міста, Прозорова Леоніда Дмитровича.
Смірнову В. В. і Явтушенко О. О. довелося
організувати велике свято 800-річчя
Снятина в 1958 році. На свято приїздили
делегації з Канади та Києва. Велика
увага була приділена благоустрою міста.
Безліч господарських справ у місті
довелося вирішувати багаторічному голові Теодору Васильовичу Ахтемійчуку
(1973–1990). У нелегкі роки Незалежності України працювали Леонтій Шимчук,
Володимир Миронов, Михайло Тимофійчук, Віталій Беца та їх заступники, яким
необхідно було забезпечити добрі побутові умови в школах і садках, стабільність у соціальній сфері.
Жителі міста пам’ятають ділові якості
секретарів міської ради Ольги Руфанової, Ольги Терентяк, Ганни Чепиги, Христини Кучми, Мирослави Ніцович.
У 2010 році міським головою обрано
Анатолія Шумко, секретарем ради Марію
Орищук, які переобрані були на другий
термін у 2015 році. Роботу міської ради
забезпечують службовці апарату міської
ради та її структурні підрозділи. Заступниками міського голови працювали Тимофійчук Мирослав Дмитрович, Демчук
Руслан Володимирович, на сьогодні –
Анатійчук Василь Михайлович та Кушик
Віктор Володимирович.
На допомогу міському голові було
утворено громадську раду «Радник», яка
покликана допомагати у вирішенні проблем життєдіяльності населення міста.
Такий досвід нам відомий ще з 1930-х
років, коли було сформовано громадську
раду, до якої входили д-р Теодозій Комаринський, Микола Костинюк, д-р Іван
Подюк, Дмитро Печенюк, Дмитро Дутчак,
Сильвестр Ляшкевич, Олександр Маслянка, і о. Йосиф Проць. Віцебурмістром
був Олекса Бордун, а лавником – д-р
Гриць Ганкевич.
Сьогодні до складу громадської ради
входять: Беднарчик Богдан Петрович,
Беца Галина Дмитрівна, Бурачинський
Мар’ян Васильович, Бурляк Світлана
Іванівна, Довганюк Роман Васильович,

К о м у н а л ь н о м у підпр и є м ст ву
«П о ку т тя-К о м у н а л ь н и к» – 10!
Наприкінці минулого тижня КП «Покуття-Комунальник» відзначило свій
перший ювілей. Рівно десять років тому
в Снятині було створено комунальне підприємство, яке робить наше містечко
чистим, красивим та ошатним. Для працівників цієї служби немає відпочинку ні
в сніг, ні в дощ, ні в спеку, адже своєю
працею вони забезпечують комфортне
пересування жителів та гостей Снятина,

обов’язків не зважаючи на погодні умови. Також Василь Михайлович побажав
працівникам КП «Покуття-Комунальник»
здоров’я, щастя, миру й плідної праці на
благо нашого міста.
Привітати комунальників міста прийшли й найменші жителі нашого краю
– вихованці ДНЗ «Золотий ключик», які
розповідали веселі віршики, гарно співали та завзято танцювали, викликавши

створюють зручні умови для відпочинку
та роблять наше містечко туристично
привабливим.
Привітати працівників «Покуття-Комунальник» завітав заступник міського
голови Василь Анатійчук, який щиро подякував комунальникам за їхню невтомну працю та сумлінне виконання своїх

щирі оплески у ювілярів.
На завершення святкування від Снятинської міської ради всі працівники
отримали подарунки.
Власна інформація
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Дяків Оксана Юріївна, Єлісєєва Романа
Романівна, Кірєєва Руслана Петрівна,
Киктик Роман Михайлович, Кишкан Богдан Іванович, Лазаренко Дмитро Йосипович, Любчин Михайло Іванович, Ляшкевич Олександр Мирославович, Москалик
Онуфрій Адамович, Мошун Олександр
Іванович, Саміла Оксана Ігорівна, Столиця Роман Антонович, Ступарик Василь
Ілліч.
Велику роль у вирішенні питань місцевого самоврядування відіграє вико-

лівошко Андрія Васильовича, Калитчука
Івана Васильовича, Карпінського Михайла Михайловича, Кіцул Вікторію Ярославівну, Курилюка Петра Івановича, Макотяк Катерину Миколаївну, Орищук Марію
Іванівну, Петришина Ігоря Дмитровича,
Позичайло Юрія Анатолійовича, Романюк Наталію Богданівну, Рошаковського
Ігоря Миколайовича, Сандуляка Олега
Ігоровича, Сідлярчука Любомира Тарасовича, Смеречинського Олександра Борисовича, Сорохана Сергія Петровича,
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навчий комітет Снятинської міської ради,
до якого входять: Шумко Анатолій Богданович, Анатійчук Василь Михайлович,
Кушик Віктор Володимирович, Орищук
Марія Іванівна, Білоконь Катерина Семенівна, Гаврилюк Ігор Іванович, Ганжа
Оксана Василівна, Григорчук Михайло
Степанович, Луцак Мирослав Богданович, Марусяк Микола Михайлович, Оробець Теодор Дмитрович, Сандуляк Ігор
Іванович, Спасюк Василь Михайлович,
Якимець Ігор Степанович.
Визначальну роль у забезпеченні діяльності міської ради та прийнятті рішень міської ради відіграють народні
обранці – депутати Снятинської міської ради. В депутатський корпус міської
ради сьомого демократичного скликання
обрано: Андрусяка Віталія Васильовича,
Бордуна Сергія Богдановича, Варварук
Світлану Петрівну, Вірченко Валерія Вікторовича, Грицюк Лідію Омелянівну, Ка-
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Столицю Антона Романовича, Стратей-С
чука Романа Степановича, Сухолиткогол
Івана Миколайовича, Таратова Андріян
Вікторовича, Томаш Тетяну Вікторівну,
Чепигу Романа Миколайовича.
б
У день місцевого самоврядуванняб
хочеться подякувати за багаторічну від-с
дану людям працю в органах місцевогод
самоврядування ветеранам служби Беці
Галині Дмитрівні, Попович Орисі Михайлівні, Николайчук Марії Дмитрівні, Вишневській Ользі Федорівні, Ткачук Марії
Дмитрівні, Морозу Василю Федоровичу
та іншим, хто багато років своєю працею
створював добробут та забезпечував
життєдіяльність громади міста, жив людськими болями та переживаннями.
У статті використано матеріали
Руслани Кірєєвої, Михайла
Тимофійчука, Марії Орищук
На фото працівники міської
ради 1938р. та 2017р.

Інформація Снятинської міської ради
Івано-Франківської області
(організатора) про проведення земельних торгів
ЛОТ № 1. Земельна ділянка площею 0,1306 га, кадастровий номер
2625210100:04:045:0094. Місце розташування: Івано-Франківська область,
місто Снятин, вул. Винниченка, 23. Цільове призначення: 03.15. Містобудівні
потреби (види використання): для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Стартова
ціна: 520555,30 грн.
ЛОТ № 2. Земельна ділянка площею 0,1800 га, кадастровий номер
2625210100:04:045:0095. Місце розташування: Івано-Франківська область,
місто Снятин, вул. Винниченка, 25б. Цільове призначення: 03.15. Містобудівні
потреби (види використання): для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Стартова
ціна 654154,25 грн.
Містобудівні умови земельної ділянки: згідно відповідних висновків
Обмеження забудови земельної ділянки: згідно відповідних висновків
Час проведення земельних торгів:
24 січня 2018 року о 10:00 год.
Місце проведення земельних торгів:
м. Снятин, вул. Шевченка, 70.
Кінцевий строк прийняття заяв
про участь в аукціоні та сплати гарантійного і реєстраційного внесків: 18 січня
2018 року включно до 17:00 год.
Додаткова інформація:
Виконавець земельних торгів: Прикарпатська універсальна товарна біржа, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9. Прізвище та посада, номер телефону

особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот: Ковтун Софія Іванівна - начальник відділу біржових операцій, (0342) 50-56-53, 50-56-56.
Банківські реквізити виконавця земельних торгів:
Отримувач: Прикарпатська універсальна товарна біржа, код отримувача
(ЄДПРОУ): 30106752
Для сплати гарантійного внеску: ІФФ
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 336677, р/р
№ 26008052514503. Розмір гарантійного внеску 5% стартової ціни продажу земельної ділянки.
Для сплати реєстраційного внеску:
ПАТ «Ідея Банк», МФО 336310, р/р №
26005300011969. Розмір реєстраційного
внеску: 800.00 грн.
Умови договору оренди:
1. Договір купівлі-продажу земельної
ділянки укладається між організатором
земельних торгів і переможцем торгів
безпосередньо в день проведення торгів.
2.
Переможець
аукціону
зобов’язаний відшкодувати Снятинській
міській раді витрати, пов’язані з виготовленням технічної документації та
сплатити виконавцю земельних торгів
комісійну винагороду у розмірі 5% ціни,
за якою здійснюється купівля-продаж
земельної ділянки.
3. Покупець несе витрати з нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки та переоформленням права власності.
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«ЗАВДАННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ – ТРИМАТИ РУКУ НА ПУЛЬСІ ЧАСУ»

7 грудня 2017 року №47 (532)

Напередодні Дня місцевого самоврядування в Україні редактор «Снятинської вежі» вирішила поспілкуватися з очільником міста Анатолієм
Богдановичем Шумко, який займає
посаду міського голови уже сім років
(з 2010 р.)
– Назвіть основні проблеми з якими Ви стикнулися ставши очільником нашого міста?
– Найбільшими проблемами міста
були екологічні проблеми: стихійні сміттєзвалища, водопостачання, відсутність
централізованої каналізаційної системи,
зокрема в мікрорайоні «Поле Чудес».
Поступово питання вирішуються і жителі
нашого міста відчувають ці зміни. Також
великою екологічною проблемою міста є
Снятинська ГЕС, яка забруднює навколишнє середовище та багато інших ще
не вирішених проблем…
Всі ми пам’ятаємо ті часи, коли проблема зі сміттям була найбільшою проблемою міста. Майже щоночі горіло
сміттєзвалище, люди блокували під’їзну
дорогу до нього. Але все це в минуло-

му. Зараз у місті функціонує полігон для
складування твердих побутових відходів.
Його рекультивація є найбільшим досягненням Снятинської міської ради, адже
аналогів такого сміттєзвалища на Прикарпатті немає.
Звичайно, що без підтримки депутатів
місцевого та обласного рівнів важко досягнути бажаних результатів, коли мова
йде про значне фінансування. Та найбільшу підтримку ми маємо від ІваноФранківської обласної ради з бюджету
якої виділяються кошти на рекультивацію полігону для складування твердих
побутових відходів, а також на роботи по
проведенню каналізаційної системи для
мікрорайону «Поле Чудес».
– Снятинське міське кладовище
сягає ще XVII–XVIII ст. На ньому поховані визначні постаті української,
вірменської, польської… національностей. Часто його називають
«снятинським Личаковом». Чи проводяться міською радою заходи по збереженню таких сакральних місць?
– Облаштування території снятинських кладовищ по вул. Шевченка та
Кобринських є одним із моїх передвиборчих завдань. Тому зараз ми бачимо
наскільки змінилась територія міських
цвинтарів – майже повністю звільнено
від кущів та дерев, які призводили до
руйнувань надгробних пам’ятників. І зараз щотижня працівниками КП «Покуття-Комунальник» на кладовищах проводиться прибирання території. Наступним
кроком міської ради буде реставрація
окремих надгробних пам’ятників.
– З якими містами-партнерами
Ви співпрацюєте? В чому полягає
таке партнерство?
– У 2008 році м. Снятин та м. Конєцполь підписали Угоду про партнерську
співпрацю між Снятинською міською
радою та містом і урядом в Конєцполі,
відповідно до якої щороку обмінювалися
делегаціями учнівської молоді та делега-

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
СНЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ
Президент: Волощук Юлія – НВК
«Снятинська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» Заступник: Кузенко Ірина – Горішньозалучанська ЗОШ І-ІІ ст.
Міністерство освіти і виховання:
Міністр: Орчик Наталія – Русівський
НВК Члени міністерства: Руданець
Марія – Задубрівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Бирчак Адріана – Троїцька ЗОШ І-ІІІ

Леся – Вовчківська ЗОШ І-ІІІ ст., Макотяк Юліана – Снятинська гімназія,
Аронець Юлія – Видинівська ЗОШ І-ІІ
ст.
Міністерство інформації: Міністр:
Ляшкевич Андрій – Снятинська ЗОШ
№2 І-ІІІ ст. Члени міністерства: Демчук Оксана – Кулачківська ЗОШ І-ІІ
ст., Іванчук Оксана – Іллінецька ЗОШ

ст., Мироник Марія – Устянська ЗОШ
І-ІІІ ст., Волощук Юлія – Снятинська
ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей, Порох Олександра – Рудниківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Міністерство соціальної політики:
Міністр: Никифорук Іван – Княженська ЗОШ І-ІІІ ст. Члени міністерства:
Лукінчук Марія – Тулуківська ЗОШ
І-ІІ ст., Марущак Христина – Хлібичинська ЗОШ І-ІІ ст., Лукавецький
Денис – Завальська ЗОШ І-ІІ ст.,
Рожко Анна – Орелецька ЗОШ І-ІІ ст.,
Кобевко Іванна – Хутір-Будилівська
ЗОШ І-ІІ ст., Семенюк Яна – Новоселицька ЗОШ І-ІІ ст.
Міністерство культури і відпочинку: Міністр: Гоян Таня – Долішньозалучанська ЗОШ І-ІІІ ст. Члени
міністерства: Неп’юк Анна – Красноставська ЗОШ І-ІІІ ст., Жаран
Олександра – Снятинська ЗОШ І-ІІІ
ст. ім. В. Стефаника, Юрчак Христина – Ганьківська ЗОШ І-ІІІ ст., Стецик

І-ІІІ ст., Скицько Владислав – Олешківська ЗОШ І-ІІ ст., Григоращук Наталія – Будилівська ЗОШ І-ІІ ст., Кузенко Ірина – Горішньозалучанська
ЗОШ І-ІІ ст.
Міністерство туризму і спорту:
Міністр: Оробець Марія – Попельниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Члени міністерства: Терентюк Марія – Прутівська
ЗОШ І-ІІІ ст., Карапчук Марія – Підвисоцька ЗОШ І-ІІІ ст., Мазур Марина
– Стецівська ЗОШ І-ІІІ ст., Миронюк
Христина – Джурівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Неваленний Максим – Зібранівська
ЗОШ І-ІІ ст.
Міністерство екології та охорони
здоров’я: Міністр: Кручко Юлія – Потічківський НВК Члени міністерства:
Гриник Ірина – Заболотівська ЗОШ
І-ІІІ ст., Павлюк Вікторія – Тростянецька ЗОШ ІІ ст., Симотюк Тетяна –
Балинцівська ЗОШ І-ІІІ ст., Баланюк
Вікторія – Белелуйська ЗОШ і-ІІ ст.

ціями на рівні міських урядів обох міст. На
жаль ця співпраця зараз призупинилась.
Другим містом-побратимом є українське
місто Красногорівка Донецької області,
яке знаходиться на лінії розмежування.
Відповідно до рішення сесії Снятинської міської ради основною сферою
діяльності передбачено співпрацю Снятинського самоврядування та військовоцивільної адміністрації міста Красногорівка; наука, техніка, освіта та охорона
здоров’я; розвиток бізнесу; культура та
мистецтво; екологія і охорона навколишнього середовища; спорт та туризм; сільське господарство, транспорт і торгівля.
Минулого року ми приймали у себе
дітей з Красногорівки, влаштовували їм
цікаві та пізнавальні екскурсії Прикарпаттям та Буковиною. Досить часто до нас
приїжджають представники військовоцивільної адміністрації. Такі партнерські
стосунки зближують українські родини
заходу і сходу, заставляють перейнятися
їхнім болем та проблемами, допомогти
їм.
– Як Ви оцінюєте соціально-економічний та культурний рівень нашого міста? Що потрібно зробити
для його покращення?
– Снятинська міська рада намагається значно покращити соціально-економічний, культурний та духовний розвиток
міста. Облаштовуються прибудинкові території, встановлюються дитячі майданчики. Допомагаємо освітнім, медичним
та культурним закладам міста. У сучасному світі хочеться значно кращого розвитку міста над чим будемо працювати і
надалі.
– Досить часто міські голови
скаржаться на непорозуміння із депутатським корпусом. Вас підтримує більшість депутатів. У чому полягає таке взаєморозуміння?
– З перших днів мого головування
в нас були досить таки напружені стосунки. Навіть була створена опозиційна

група депутатів. Але з часом ситуація в
депутатському корпусі значно змінилася
й більшість депутатів підтримали мою
передвиборчу програму. Звичайно, що
є такі, які не погоджуються зі мною, висловлюючи свої думки з того чи іншого
приводу. В такій ситуації я намагаюсь
проаналізувати сказане, зважити все й
прийняти відповідне рішення, яке буде
нести позитивні зміни в соціально-економічний чи культурний розвиток міста.
Я вважаю, що думка кожного має бути
почута та проаналізована, адже від наших спільних рішень залежить розвиток
нашого міста та, значною мірою, життя
його мешканців, адже «Демократія – це
не диктатура більшості, це врахування
думки меншості».
– Ратуша – візитівка Снятина.
Чи планується капітальний ремонт
вежі та відкриття оглядового майданчика для загалу?
– У 2017 році Снятинською міською
радою була виготовлена проектно-кошторисна документація на об’єкт «Реставраційно-відновлювальні роботи приміщення міської ратуші» (внутрішній
ремонт та вихід на оглядовий майданчик). Протягом року неодноразово робилися спроби провести експертизу проектно-кошторисної документації. Оскільки
міська ратуша є пам’яткою архітектури
та містобудування, то до виготовлення
документації експерти відносяться досить прискіпливо. Сподіваємось, що до
кінця цього року проектанти та експерти
знайдуть спільне рішення й експертиза
проектно-кошторисної документації буде
пройдена і в наступному році роботи по
внутрішньому ремонту ратуші розпочнуться. Тож у найближчому майбутньому кожен зможе помилуватися красою
покутського краю з висоти пташиного польоту.
– Дякую за розмову.

Записала Ольга СЛОБОДЯН

ЇМ ПОТРІБНА ЛЮБОВ,
ТУРБОТА Й ДОБРОТА
Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю лідери учнівського
самоврядування Снятинського району у рамках
благодійного проекту «Ангел з одним крилом» відвідали Залучанський дитячий будинок-інтернат.
Милосердя,
чуйність,
співчуття до слабших споконвіку були характерною рисою
українського народу. Тому
відзначення
Міжнародного
дня людей з інвалідністю –
справедлива шана суспільства та нагадування всім про
обов’язок перед інвалідами,

потребують особливої уваги
і яким ми повинні допомогти
відчути себе рівними серед
здорових співгромадян. На
щастя, поряд з ними є ті, хто
хоче допомогти… І хто допомагає.
До благодійної акції долучились і учні зі шкіл Снятинського району, а саме
лідери учнівського самоврядування на чолі з президентом Юлією Волощук
ученицею НВК «Снятинська
ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей». Для діток з обмеженими фізичними можливостями лідери
учнівського самоврядування

вали свої уміння танцювати,
декламувати вірші та співати. А на завершення зустрічі
вихованка дитячого будинку
Уляна подарувала лідерам
учнівського самоврядування
красивий малюнок із зображенням голуба з гілочкою,
що символізує мир, щастя й
добробут на землі.
Зустріч видалась досить
теплою, дружньою та емоційною. Про це на своїй сторінці
в соціальних мережах пише
Юлія Волощук: «Прощатись
із ними було дуже важко,
адже за дві години вони стали нам справжніми друзями.

що потребують захисту та
підтримки у цей непростий
час. Інваліди – це не просто
категорія людей. Це окремі
життя. Окремі трагедії. Окремі людські надії на те, що все
буде добре.
Міжнародний день людей
з інвалідністю нагадує нам,
що поруч живуть люди з обмеженими можливостями, які

підготували цікавий виступ з
віршами, піснями, танцями,
іграми і, звичайно ж, з подарунками. Варто зазначити,
що вихованці залучанського
дитячого
будинку-інтернат
брали досить активну участь
у різноманітних конкурсах та
отримували за це подарунки: м’які іграшки та солодощі.
Також дітки продемонстру-

Бачити їхні щирі посмішки
– справжнє щастя. В такі моменти кожен усвідомлює, яка
цінна кожна хвилина життя,
нашого безтурботного та безхмарного життя…»
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться
на YouTube каналі
«Снятинська вежа»
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МУЗЕЙНИКИ ОБМІНЮВАЛИСЬ ДОСВІДОМ

30 листопада, у рамках відзначення 20-ї річниці створення ІваноФранківського обласного музею визвольної боротьби ім. С. Бандери,
в Івано-Франківську відбулась регіональна науково-практична конференція «Музеї національно-визвольної боротьби українського народу в
ХХ ст.: минуле і сучасність».
Конференція, організована дирекцією обласного музею ім. С. Бандери (директор Ярослав Коретчук),
проходила з метою популяризації
музеїв, покращення їхньої діяльності, визначення основних проблем та
обміну досвідом музейних працівників. На конференцію завітали працівники музеїв даного спрямування:
Іван Паламарчук (с. Копачинці, Городенківський р-н), Олег Відливаний
(м. Калуш), Богдан Струк (м. Галич),
Ірина Горленко (с. Княгиничі, Рогатинський р-н), Наталя Гаврилишин,
Михайло Фреїк, Оксана Романів,
Анна Чорній (м. Івано-Франківськ),
Світлана Карпінець (м. Самбір). Також участь у конференції взяли і директор Музею національно-визвольної боротьби ім. Василя Андрусяка
Ігор Юринець, голова районного товариства «Меморіал» Богдан Слюсар, директор Музею визвольних
змагань Покутського краю (с-ще Заболотів) Ольга Заграновська та ав-

торка цих рядків.
Під час доповідей порушувались найбільш проблемні питання
сучасних музеїв, зокрема, питання
фінансування, відвідування, поновлення експозиції та збільшення
штатних працівників. Досить цікавими та змістовними видались доповіді керівника шкільного музею історії
національно-визвольної боротьби
ОУН–УПА 1940–1960-х рр. Світлани Карпінець з Самбора та заступника директора обласного музею
визвольної боротьби ім. С. Бандери Оксани Романів, які поділились
своїм досвідом, щодо організаційної
роботи в музеї, оновлення експозиції музею та залучення учнівської
та студентської молоді до пізнання
подій визвольної боротьби українського народу. Зокрема, п. Оксана
Романів розповіла про плани розширення музейної експозиції ІваноФранківського обласного музею визвольної боротьби ім. С. Бандери у
підвальному приміщенні музею…
Директор музею національно-визвольної боротьби ім. Василя Андрусяка Ігор Юринець підготував доповідь про роботу музею в Снятині
та участь районної станиці Братства
ОУН–УПА в районних, обласних
та всеукраїнських заходах. Також
Ігор Йосипович наголосив на тісній

співпраці музею зі школами району,
організації різноманітних конкурсів
на повстанську тематику, зокрема
про конкурс до 75-річчя утворення УПА. Ігор Йосипович висловив
сподівання, щодо розширення музейного приміщення. В подарунок
для обласного музею Ігор Юринець
передав подарунки від голови районної ради Івана Угрина та голови
міської ради Анатолія Шумка – книги
та журнали про снятинський край.
Ольга Заграновська підготувала
змістовну доповідь про відкриття
Музею визвольної боротьби Покутського краю у Заболотові, основні
фонди музею та цікаві відомості про
краян вояків УПА та членів ОУН.
Також з приємністю було відмічено
про відкриття оновленої криївки у с.
Рудники та активних учасників клубу
«Вело-Покуття», які вивчають історію рідного краю, прокладаючи свої
маршрути повстанськими стежками.
Конференція проходила у дружній теплій атмосфері та була досить
змістовною, адже об’єднала тих, хто
всім серцем вболіває за відродження націоналістичних традицій та повернення імен свідомих українців із
забуття…
На конференції побувала
Ольга СЛОБОДЯН

Снятинське відділення поліції інформує

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ «16 ДНІВ
ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»

Відповідно до Всеукраїнської акції
«16 днів проти насильства», ювенальна
превенції Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області спільно зі службою у справах дітей та районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, проводить лекції-презентації
в загальноосвітніх школах Снятинського
району. В ході проведення профілактики
серед неповнолітніх, старший інспектор
з ювенальної превенції Снятинського
ВП ГУНП в Івано-Франківській області ст.
лейтенант поліції Котелко Юрій Ярославович, наглядно демонструє учням шкіл
презентацію на тему: «Що таке насильство», «Види та форми насильства».
Насильство в сім'ї є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. У більшості випадків
протиправні дії проти когось із членів
родини супроводжуються актами агресії,
приниження та жорстокої поведінки. Подібні дії з боку насильника приводять до
негативного фізичного, психічного та соціального стану здоров'я постраждалої
особи чи кількох осіб, членів цієї родини.
Здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, протидія та запобігання
будь-яким його проявам, надання правової допомоги особам, які потерпають від
насильства в сім'ї тощо мають закону
підтримку на рівні держави.
На захисті сім'ї від насильства стоїть
основний Закон держави Конституція

України, яка визначає, що ніхто не може
бути підданий катуванню, жорстокому,
нелюдському або такому, що принижує
його гідність, поводженню чи покаранню.
Законом України «Про попередження насильства в сім'ї» визначено органи, на
які покладається здійснення заходів з
попередження насильства в сім'ї, їхні повноваження та відповідальність осіб, які
вчинили насильство в сім'ї.
Попередження насильства в сім'ї –
система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і
умов, які сприяють вчиненню насильства
в сім'ї, припинення насильства в сім'ї, яке
готується або вже почалося, притягнення
до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а також медикосоціальна реабілітація жертв насильства
в сім'ї. Здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї в межах наданих їм
повноважень покладається на: спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в
сім'ї; відповідні підрозділи органів внутрішніх справ; органи опіки і піклування;
спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в сім'ї, та жертв такого
насильства: кризові центри для членів
сімей, в яких вчинено насильство в сім'ї
або існує реальна загроза його вчинення;
центри медико-соціальної реабілітації
жертв насильства в сім'ї.

П’ятий тур чемпіонату Снятинщини
з баскетболу «Явір-Баскет 2017»
Відкритий чемпіонат Снятинщини з
баскетболу «ЯВІР-БАСКЕТ 2017» виходить на фінішну пряму. Кожна гра
визначальна та вирішальна. Підсумки
матчів 5-го туру принесли сенсаційні
результати. В змаганнях загострилась
інтрига та не залишилось команд, які
покидали паркет непереможними.
Результати матчів 5-го туру:
БК "Снятин" – "The Last" (Сторожинець)
46-67 (10:12; 6:21;
17:11; 13:23)
БК "Вашківці" – БК "Шипинці"
54-49 (13:13; 13:6; 14:9;
14:21)
Турнірна таблиця
м – матчі; в – виграші;
п – поразки; +/- - різниця

забитих та пропущених; о - очки
Розклад 6-го туру, який відбудеться
10 грудня, наступний:
10:00 год. АБК "Залуччя" – БК "Шипинці"
12:00 год. БК "Снятин" – БК "Вашківці"
14:00 год. БК "Глибока" – "The Last"
(Сторожинець)
Заступник голови
РСГО «СРФБ» Андрій ФЕДУСІВ

7 грудня 2017 року №47 (532)

Фотофакт
Гриби з-під снігу

Ш

На фото: снятинчанин Ярослав Данильчук
із шестикілограмовою знахідкою.

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК САМОВРЯДУВАНЦІВ
У перші дні зими Ворохта приймала
обласні сільські спортивні ігри. Змагання, присвячені Дню місцевого самоврядування організувало ВФСТ «Колос».
Представники сільської, районної влади
та апарату ОТГ мали змогу цікаво провести час та позмагатися за нагороди у
міні-футболі, волейболі, шахах, шашках,
тенісі, дартсі та гирьовому спорті. Вітаючи учасників спартакіади, очільник обласної колосівської організації Михайло
Вінтоняк відзначив непросту роботу посадовців на місцях та побажав їм перемог у спорті та особистому житті.
– Ви щодня працюєте з людьми. Це
неабиякий психологічний та емоційний
тягар. Часто доводиться вислуховувати масу невдоволених людей, оперативно реагувати і вирішувати злободенні

проблеми. Наша організація пропонує
вам відволіктися хоч на короткий часв
від щоденної рутинної праці. Як завжди,р
на спортивній базі «Україна» створеніо
комфортні умови для активного відпо-с
і
чинку – зазначив Михайло Іванович.
Після урочистої частини розпочалисяу
спортивні баталії в яких найуспішнішимик
були представники Снятинщини. Галина
Шинкарик (Ганьківці) здобула 1-ше місцеТ
у шашках, Іван Кейван (Прутівка) пере-і
міг у гирьовому спорті. Також до активуг
нашої команди варто віднести 2-ге місцеу
у волейболі і 3-тє у міні-футболі. Переможці і призери отримали кубки, грамотич
та з хорошим настроєм поверталися додому, щоб й надалі успішно працювати
на благо своїх громад.
Сергій ГРУДОВИЙ

Обчислення заробітної плати за
період роботи на Крайній Півночі
Що стосується заробітної плати за
період роботи на Крайній Півночі повідомляємо, що пенсійне забезпечення громадян, держав – учасниць СНД і членів
їх сімей відповідно до Угоди про гарантії
прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в частині
пенсійного забезпечення, що набрала
чинності з 13 березня 1992 року, здійснюється по законодавству держави, на території якої вони проживають.
Відповідно до пункту 3 статті 6 Угоди
обчислення пенсій проводиться із заробітку (доходу) за періоди роботи, які зараховуються в трудовий стаж.
Оскільки згідно з Указом Президента України від 07.11.1992 р. №549 92 з
12.11.1992 р. на території України введено національну валюту – український
карбованець, з 01.12.1992 р. розмір заробітку (доходу ) обчислюється виходячи
із офіційно встановленого курсу до моменту призначення пенсії.
Виходячи з викладеного, при призначенні пенсії за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” заробіток переводиться в гривні по курсу на момент призначення пенсії і обчислюється за нормами статті 40, тобто заробітна плата
працівника за відповідний місяць співвідноситься до середньої заробітної плати
працівників, зайнятих в галузях економіки України за цей же місяць.
Відповідно до Указу Президента
Російської Федерації від 04.08.1997 р.
№822 Про зміну національної вартості
російських грошових знаків та масштабу
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цін з 01.01.1998 р. у Російській Федерації
в
змінена номінальна вартість російських
щ
грошових знаків у співвідношенні 1000:1.
Довідки про заробітну плату на терир
торії Російської Федерації можуть бути
д
видані з врахуванням деномінації чи без
О
неї.
в
У випадку, коли заробітна плата не
с
деномінована, перевід здійснюється
шляхом ділення суми заробітної плати
за конкретний місяць в рублях на 10000
(1000 (деномінація) х 10 (визначення курсу за 1 рубель)) і множення на курс.
В разі, коли зарплата вказана з врахуванням деномінації, перевід здійснюється шляхом множення суми заробітної
плати за конкретний місяць в рублях на
курс та ділення на 10.
Щодо обчислення заробітної плати,
то Законом “Про пенсійне забезпечення
громадян в СРСР” було передбачено, що
в разі виїзду особи за межі районів Крайньої Півночі чи прирівняних до них районів, обчислення заробітної плати, з якої
призначається пенсія, з 01.01.1992 року
проводиться із виключенням районних
коефіцієнтів та північних надбавок. Тому
в довідках заробітна плата обов’язково
повинна вказуватися із виключенням
вказаних сум.
Враховуючи вищенаведене заробітнас
плата за період роботи в районах Край-ш
ньої Півночі зараховується з врахуван-з
п
ням деномінації та курсу рубля.
н
Головний спеціалістя
Чорнокоза Н.М.с
с
к
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Шкільні новини

НА ВІКНІ СВІЧА ДОГАСАЛА…

Згадайте нас – бо ми колись жили,
Зроніть сльозу і хай не згасне свічка!
Ми в цій землі житами проросли,
Щоб голоду не знали люди вічно.
У Снятинській ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів, в останні дні листопада, учнями 10
класу з класним керівником, вчителем історії Куравським О.Я. проведено годину
пам'яті жертв Голодомору в Україні 19321933 р. р.
На сцені – силуети хреста, колоски,
перев’язані чорною стрічкою, розбитий
глечик з зерном, під звуки поминального
дзвону виходять учні з свічками у руках…
і линуть слова… страшні слова про ті голодні роки для нашої України.
То був страшний, навмисний злочин
Такого ще земля не знала,
Закрили Україні очі
І душу міцно зав’язали…
А далі… хвилина мовчання. В цю
мить кожен школяр замислився про той
непереборний жах, який охоплює людину в момент, коли дитина просить у матері їсти, а навіть малесенького шматка
хліба немає, про нестерпний біль від
втрати рідних.
Всі присутні переглянули відеоспогади очевидців голодомору, архівні матеріали того часу, які тривалий період не
оприлюднювались. З глибоким щемом у
душі, зі сльозою на очах кожен переживав побачене у фільмі. А з уст учнів 10

класу лунають спогади і страшні цифри:
«Щохвилини в Україні помирало 17 осіб,
щогодини втрачали 1000 хліборобів, а
щодня – майже 25000 українців. Голодомор забрав близько 12 мільйонів українців».
Під звуки мелодії «Реквієм» Моцарта
учень 4-Б класу Бурляк Олександр звертається з молитвою до Бога.
У своєму виступі директор школи
Ахтемійчук В.Т. закликав учнів зберегти
пам'ять про трагічні сторінки нашої держави для майбутніх поколінь.
Ми хочемо закликати сьогодні всіх
згадати в молитвах тих, хто страждав і
помер під час великого Голодомору. Віримо, що в ці дні по всій Україні люди
запалять свічки, щоб пом’янути тих, кого
забрали сталінські катівні та голодна
смерть. Хай же пам'ять про всіх невинно убієнних згуртує нас, живих, дасть
нам силу та волю, мудрість і наснагу для
зміцнення власної держави на власній
землі.
Відчинімо наші душі і серця для
пам'яті про ті страшні роки. Зробімо все
для того, щоб ніколи, за жодних обставин, подібна трагедія більше не спіткала
Україну.
Єлизавета ПЕТРАЩУК,
учениця 10 класу,
член гуртка «Юний журналіст»

УСПІШНИЙ СТАРТ ТИЖНЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

З 27 листопада по 01 грудня 2017року
в навчальних закладах Снятинського
району проходив Тиждень початкової
освіти. Робота Тижня орієнтована на всі
-сфери діяльності вчителів та учнів, на
інтелектуальний та творчий розвиток
учнів, адаптацію педагогів до ключових
компонентів Нової української школи.
Веселим і жвавим було відкриття
Тижня у Підвисоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів
із віршами, загадками, піснями, які підуготували учні 4 класу під керівництвом
учителя Шологон Марії Андріївни.
Усіх дітей зацікавили виставка дитячих малюнків «Кожна дитина таланови-

та» і виставка творчих робіт «Творимо
дива своїми руками», які підготували учні
початкових класів.
Цікавий, змістовний урок літературного читання у 2-Б класі вчителя Неп'юк
Марії Михайлівни, яка посилює акцент на
позитивних якостях учнів, створення позитивного клімату. Вчитель не тільки виступає у ролі носія інформації, їй ближче роль консультанта, помічника. Так на
уроці була організована робота в групах,
творчі завдання, інсценізація казки. Тиждень початкової освіти вдало стартував
у районі.
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ПРО ІСТОРІЮ ТА СЬОГОДЕННЯ

Нещодавно в Орелецькій школі відбулась зустріч-популяризація книг братів
Віталія та Дмитра Капранових за участі
голови ГО «Файне Покуття» Мирослава
Онищука, директора Музею культури та

духовної допомоги військовикам, які знаходяться у зоні АТО.
Усіма виступаючими було відзначено
про важливість вивчення та дослідження
історії свого народу, своєї країни, свого

книги Покуття, видавця, просвітянина
Володимира Карого, поета, журналіста
Івана Грекуляка, учасників антитерористичної операції на сході України, військових капеланів о. Іоана Турчинського (с.
Устя), о. Артема Капиці (м. Хмельницький), учасника бойових дій п. Івана (с.
Залуччя) та авторки цих рядків із учнями
та викладачами Орелецької школи.
У ході розмови діти мали можливість
почути цікаві історії про участь у Революції Гідності та антитерористичній операції на сході країни. Також військові капелани розповіли присутнім про важливість

рідного краю, адже «Хто не знає свого
минулого, той не вартий майбутнього».
І в цьому на допомогу приходять книги
Братів Капранових, зокрема «Мальована
історія Незалежності України» в якій коротко та зрозуміло подано основні періоди історії України.
На завершення зустрічі директор
школи Мирослав Дмитрович Харук подякував гостям за цікаву розмову, а учні
виконали чудову пісню.
Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ЦІНУЙ ЖИТТЯ – ЗУПИНИ СНІД

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – КЛЮЧОВИЙ
КОМПОНЕНТ ФОРМУЛИ «НОВОЇ ШКОЛИ»
28 листопада 2017 року на базі Вовчківської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся тренінг для
учителів початкових класів, які будуть
працювати з першокласниками у 2018–
2019 навчальному році з теми «Осбливості організації освітнього середовища».
Доброзичливо зустріли гостей директор закладу Левко М. В. та заступник
директора з навчально-виховної роботи
Огерук О. М. Красою та різноманіттям
вабила виставка дитячих робіт умільців
села.
Гарний настрій створили учасникам

заходу учні 2 класу, привітавши їх щирими словами та чарівними піснями під
керівництвом учителів Кознюк Н. В. та
Равлюк О. М.
Педагоги мали змогу ознайомитися
з вимогами щодо організації освітнього
середовища як ключового компоненту
формули «Нової школи», виконували цікаві завдання та вправи, які підготувала
вчитель початкових класів Корж Р. І. Завдячуючи фаховій майстерності Руслани
Іванівни всі працювали активно, творчо
та весело.
За матеріалами Снятинського РМК

АКЦІЯ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»

28 листопада в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в
школі відбулася зустріч учнів 7-10 класів
зі старшим інспектором з ювенальної
превенції Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Юрієм Котелком,
який роз’яснив неповнолітнім їх права
стосовно скоєння відносно них насильства, або інших протиправних дій, а також ступінь відповідальності за жорстоке

поводження
з однолітками та вчинення кримінальних
правопорушень проти
особистості.
Та к о ж
провідним
фахівцем
служби
у
спавах дітей
Снятинської
РДА Надією
Качмарською та представниками цетру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Іриною Гаврилюк та Наталею Федорук було проведено лекцію-презентацію на тему: «Види і форми насильства
в сім’ї». На завершення учні одержали
пам’ятки-рекомендації «Як запобігти насильству в сім’ї».
НВК «Снятинська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей»

ВІЛ та СНІД… Нам часто зустрічаються ці слова на плакатах, у газетах та
журналах, їх чуємо по телевізору, радіо і
просто від дорослих. Але, на жаль, більшість із нас не усвідомлює, яку загрозу
він несе людям. Найчастіше ми думаємо
«мене це не стосується», «зі мною цього
не трапиться», та ніхто не знає, де чекає
на нас біда. СНІД – одна з найголовніших
проблем, з якою людство зіткнулося у ХХ
столітті і увійшло у ХХІ…
Напередодні Міжнародного дня боротьби зі СНІДом у Снятинській ЗОШ
І–ІІІ ступенів ім. В. Стефаника практичний психолог Човган Ірина Богданівна

ПОВІР У СЕБЕ
1 грудня 2017 року в Снятинській
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.Стефаника відбулось урочисте відзначення Дня захисту
людей з особливими потребами .
Свято мало районний статус. Жителі сіл району мали можливість зустрітися зі своїми знайомими та переглянути
концертну програму. На відзначенні Дня
захисту людей з особливими потребами була присутня заступник начальника
Управління освіти Гнатюк Віра Олексіївна. До участі в заході було залучено учителів та учнів школи.
Ми щиро вдячні нашому спонсору –
мережі магазинів «Копійочка» за солодкі
подарунки для наших гостей.
Висловлюємо велику подяку всім, хто
підтримав проведення святкового заходу
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

спільно з учнями 9 класу та класним керівником Горошко Марією Михайлівною
провела виховний захід «Цінуй життя
– зупини СНІД». Учні говорили про цю
страшну хворобу, шляхи зараження ВІЛінфекцією та способи профілактики.
Наприкінці заходу учні 11 класу (кл.
кер. Погляд Галина Василівна) організували танцювальний флешмоб, яким виявили солідарність до усіх ВІЛ-інфікованих
людей та хворих на СНІД.
Оксана ТКАЧУК
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

На роботу в КП «ПокуттяКомунальник» потрібен майстер
по озелененню та працівник
льодового майданчика. За
довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14
На роботу в КП «Водоканал»
потрібні: контролер по населенню
та тракторист на екскаватор.
Звертатись за адресою: м.
Снятин, вул. 1-го Грудня, 39.
Тел.: 2-51-79, 0976718073

Терміново продається
недобудований двоповерховий
будинок в с. Устя (біля
школи). Ціна договірна.
Звертатись за телефоном
0992862182 або 0508877016
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Міський голова Анатолій Шумко, депутатський корпус міської ради, члени виконавчого
комітету та громадської ради, працівники адмінапарату щиро вітають з ювілеєм
Ігоря Рошаковського, Миколу Фербея, Миколу
Шинкарика, Олексія Марунчака
з дням народження
Сергія Онищука, Мирослава Сорохана, Марію
Безбородько, Сергія Палійчука, Гафію Марусик,
Дмитра Бордуна, Ларису Васильєву, Ольгу Романчук, Катерину Гречин, Романа Запоточного,
Ілону Харітоник, Ірину Онищук, Андрія Москалика, Надію Петрук, Галину Маценко, Ірину Вовк,
Ірину Калафатюк, Вікторію Клипич, Володимира
Зазуляка, Богдана Якимця, Мирослава Баб’юка,
Ігоря Дутчака, Василя Хобзея, Вікторію Кіцул,
Володимира Томаша, Вікторію Бойчук, Ігоря Рибачка, Галину Бецу, Ігоря Королька, Аллу Коцелівську
Хай звучать найщиріші вітання!
«З днем народження!» — скажуть усі.
Хай здійсняться всі побажання,
Буде радісно хай на душі.
Хай здоров’я не зрадить завчасно.
Мир і злагода будуть в сім’ї.
На душі хай весна буде ясна
Навіть в сірі, нахмарені дні.

вежа

7 грудня 2017 року №47 (532)

Боротьба вільна

Перемоги на міжнародних турнірах

Минулими вихідними вихованці тренера Івана Курилюка виступили одразу на двох міжнародних
турнірах серед молоді. Андрій
Джелеп (с.Тулуків) та Валентин
Блясецький (с.Джурів) в складі
молодіжної команди України боролись на Іранських килимах в
м.Тегерані, де зібрались всі перші
номери лідируючих борцівських
країн, а саме Туреччини, Азербайджану, Сирії, Казахстану, Ірану. Блискавичну боротьбу, як би
те не хотілось місцевим суддям,
показав наш Валентин у ваговій
категорії до 61 кг, шість поєдинків,
шість перемог і визнання кращого
борця змагань. Натомість Андрія
все ж таки суддівською колегією
«підловили», не давши виграти у
місцевого атлета. Три перемоги
записав собі на рахунок Андрій у
в/к до 57 кг, вперше виступаючи

уже серед молоді.
Водночас ще одна збірна виступала в Естонії, куди відправились джурівчанин Роман Гуцуляк
та Ігор Никифорук (с.Троїця). Змагання виявились представницькими, про що свідчить кількість
держав – 16. Але це незнітило наших атлетів. Роман, виступаючи у
в/к до 57 кг, дійшовши до фіналу
поступившись за золоту нагороду
борцю з Росії. Ігор, борючись у в/к
до 61 кг, вигравши всі попередні
сутички у фінальному протистоянні дав справжній бій бронзовому
призеру Європи з Великобританії,
в нагороду чому лаври переможця
та найвища сходинка п’єдесталу.
Вітаємо наших хлопців та тренера
з перемогами.
Михайло СЛОБОДЯН,
директор Снятинської
ДЮСШ «Колос»

У ЦАРСТВІ ХОРОВОГО СПІВУ
1 грудня у Снятинській дитячій музичній школі було велелюдно, адже тут,
в актовій залі, проходило засідання секції хорового класу викладачів області під
час якого відбувся обласний відкритий
урок з хорового класу «Основні завдання
керівника хорового колективу в дитячій
музичній школі. Робота з дитячим хоро-

Снятинщина здавна славилась своїми мистецькими надбаннями і, зокрема,
хоровими колективами, які виступали
не тільки в районі, але й області. Одним
із найбільш відомих було товариство
«Боян», яке мало на меті підтримувати
розвиток української музичної культури
та хорового співу. Пройшли роки й хоро-

ве мистецтво у Снятині занепало. Та з
відкриттям хорового класу у Снятинській
дитячій музичній школі є надія на відродження масштабного хороШановні передплатники!
вого співу на Снятинщині.
Наш часопис розпочинає передплату на І півріччя
Під час обласного уро2018 року.
ку, який проходив у день
На сторінках «СВ» ви знайдете 100% місцевої ін- народження славного украформації, цікаві розмови з відомими людьми краю, з їнського композитора зі світими, від кого залежить наше з вами життя, а також товим визнанням Миколи
зі звичайними жителями міста та навколишніх сіл, ді- Леонтовича, гості секційзнаєтесь, як живеться на кожній із вуличок Снятина, ного засідання мали змогу
як живеться сільським громадам. З окремих рубрик ви спостерігати за методикою
отримаєте інформацію про життя наших шкіл, медич- роботи викладача з учнями
ні, спортивні, літературні та культурні новини краю.
хорового класу. Для присутНа сторінках часопису ви маєте змогу привітати ніх було підготовлено цікаву
своїх дітей, батьків, родичів, друзів з днем народжен- презентацію хору «Проня чи днем ангела, висловити подяку чи співчуття, лісок» Снятинської ДМШ.
розмістити рекламу чи оголошення.
Також презентаційним маНа каналі «Снятинська вежа» в YouTube зможете теріалом супроводжувався
переглянути відеосюжети найцікавіших новин краю.
ввесь урок від вступної часТож запрошуємо вас до щирого спілкування на тини і до виконання музичсторінках «Снятинської вежі». Ми завжди раді вам!
них творів.
Вартість передплати:
Під час уроку
– один місяць – 12, 58 грн.; квартал – 37, 74 грн.; Слизька Г.Т. розповідала,
півроку – 75, 48 грн; один рік – 150,96.
демонструвала та виконуПередплатний індекс: 61703.
вала з учнями різноманітні
Ваша «Снятинська вежа» вправи: співоча постава, ди-

вим колективом». Даний урок було підготовлено викладачами музичної школи
Слизькою Г. Т. та Столярською Н. М.

Народний часопис

Снятинська

вежа
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хальна гімнастика О. Стрельникової, процес звукотворення, розспівка та вокально-хорові вправи. Завершилася основна
частина уроку концертним виконанням
української народної пісні в обробці І. Кириліної «Ой там на вершечку».
А далі на гостей чекала концертна
програма за участі хору «Пролісок» у
виконанні якого прозвучали
пісні
«Подоляночка», «Захід
сонця»,
« Р і з ь ба р и к и »
(солісти Х. Жураківська та Н.
Данилюк)
та
пісня із мюзиклу
«Чікаго».
Вокальний ансамбль «Покутянка» виконали українську
народну пісню в
обробці М. Леонтовича «Ой
це йду» та «Так
просто» (слова
М.
Корнієнко,
муз. Р. Лісової).
Досить професійно
підготовлений
урок,
чудове
виконання творів учнів Снятинської ДМШ не залишили байдужими
учасників семінару. Зокрема слова подяки висловили завідуюча методичним
кабінетом обласного Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Тамара Присяжнюк, голова
циклової комісії хорового диригування
музичного училища ім. Д. Січинського
Оксана Манелюк, які відзначили про високий педагогічний рівень викладачів
школи та зауважили неймовірну працю
викладачів із учнями, яких було декілька десятків різних вікових категорій, що
потребує спеціального підходу до кожної
дитини. Своє захоплення від уроку висловлювали й інші учасники семінару,
яких було близько тридцяти п’яти з музичних шкіл Івано-Франківської області:
Городенки, Івано-Франківська, Коломиї,
Калуша, Богородчан, Косова, Заболотова, Гвіздця, Джурова, Єзуполя та ін.
Слова захоплення та подяки висловили й начальник відділу культури Снятинської РДА Богдан Юрчук та директор
Снятинської ДМШ Богдан Чепига.
Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Відповідальність за достовірність фактів і
зведень несуть автори публікацій.
Редакція не завжди поділяє думки
авторів, листується з читачами
тільки на сторінках газети.

Зустрілися два куми, та й балакають про життя-буття. Ну і зайшла
мова про ладних кобіт: – Ой, куме,
коли я бачу красиву дівчину, я кожний раз думаю, чому мені не на
двадцять років більше. – Більше?
Куме, ви, певно, хотіли сказати –
менше. – Ні, саме більше. Тоді мені
було б вже все байдуже!
Дуже пізній недільний ранок,
ближче до обіду… Прокидається
чоловік з дикого перепою, ледве
сповз з ліжка, хитаючись йде до
ванної кімнати. Не з першої спроби
відчиняє двері, заходить, відкриває
кран. Припав до води і так жадібно
хлебче, немовби востаннє. Напився
і кричить: – Жінко, вставай! Дітей
буди! Всі вставайте! Ви ще такого
не бачили – попробуйте, яка водичка смачненька!.
Чоловік з жінкою на прийомі у
ceкcопатолога… Чоловік: – Прошу
пана лікаря, маємо делікатну проблему! Плотська близькість і статеві
втіхи зробилися якісь буденні, в’ялі
і нецікаві! Лікар: – Ну що ж! Здалося би якось це все урізноманітнити… Наприклад, почніть займатися
цим у різних екзотичних місцях!..
Жінка: – А можна прямо вже – тут, у
Вашому кабінеті? Лікар: – Можна! –
повертається до мужа. – А чоловік
поки най си погуляє…
За совдепії в одне село на Волині приїхав лектор – в межах боротьби з “релігійними забобонами”
розповісти колгоспникам про те,
як влаштована Сонячна система…
Після лекції та показу слайдів лектор запропонував селянам ставити питання… Піднімається моцний
волиняка… – Так чим все-таки, поВашому, місяць відрізняється від
сонця? – питає він. – Я так і не зрозумів… – Ну-у-у, Місяць – це супутник Землі, а Сонце – це зірка, – каже
лектор. – Але ти і дурний, чоловіче,
– відповідає хлоп, – сонце вдень
світить, а місяць – вночи!
11
грудня
о 16 год. відбудеться презентація книги Макса
Кідрука «Не озирайся і мовчи».
Презентація проходитеме в Снятинській ЦРБ за
підтримки Громадського руху
«Файне
Покуття». Вхід вільний.

Оголошення

Снятинська міська рада запрошує підприємства (організації), автомобільних перевізників взяти
участь у здійсненні пробного рейсу
(протягом трьох місяців) з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування від
АЗС «Захід», що в мікрорайоні Кулачин, до вул. Винниченка.
За
детальною
інформацією
звертатись до Снятинської міської
ради.
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