Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 23 березня, 2017 рік

випуск №61 (138)

Про проекти, подані Бібрською міською радою для участі в
конкурсі інвестиційних проектів регіонального розвитку, що
можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Кошти державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), який функціонує при Міністерстві
регіонального розвитку, спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання
територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури,
індустріальних та інноваційних парків тощо.
ДФРР в Україні фінансує проекти регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно
до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їхньої реалізації.
Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку, фінансуються з місцевих бюджетів тільки на рівні 10 відсотків, тому це надзвичайно
вигідно для місцевих рад, оскільки 90 відсотків – це кошти з ДФРР.
У 2017 році Бібрська міська рада для участі в конкурсі інвестиційних проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку (ДФРР), подала чотири проекти, а також за сприяння Бібрської міської ради ще два
проекти подала Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уляни Кравченко.
Перелік проектів, поданих
Бібрською міською радою на конкурс інвестиційних
проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку (ДФРР) у 2017 році
№
Загальна
з/п
Назва проекту
вартість,
тис. грн.
1
«Будівництво каналізаційних мереж по вул.
І. Франка в м. Бібрка,
Перемишлянського району, Львівської області».
638,446
2
«Реставрація фасаду, вікон та зовнішніх дверей Бібрської міської ради в
м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області»
1 385,748
3
«Капітальний ремонт фасаду (з утепленням горища) з упровадженням
3 068,010
енергоощадних технологій для ДНЗ "Сонечко" по вул. Уляни Кравченко, 17 в
м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області».
4.
«Капітальний ремонт приміщень спортзалу та коридорів Бібрської
916,724
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Уляни Кравченко по вул. Уляни
Кравченко, 2 у м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області»
5.
«Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни 2 809,646
Кравченко Перемишлянського району Львівської області»
6.
«Капітальний ремонт вул. С. Крушельницької в м. Бібрка Перемишлянського
1 109,462
району Львівської області»
Ми надіємось, що декілька проектів з цього переліку стануть переможцями конкурсу, - і місто
отримає додаткові кошти (90 %) на їхню реалізацію. Багато інших проектів, що підкріплені
повним пакетом необхідної документації, Бібрська міська рада надіється втілити через інші
програми співфінансування.
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

ДО 550-РІЧЧЯ НАДАННЯ БІБРЦІ МАҐДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА: ЧАС. ПОДІЇ. ЛЮДИ
З Україною в серці
До 100-річчя від дня народження Олекси Горбача
На початку XX cт. в Галичині намітились позитивні зміни в царині національної свідомості. Це
уже був результат щоденної праці «Просвіти», яка зі Львова та інших міст і містечок зайшла
майже в усі галицькі села, а також плідної праці священиків народовецької орієнтації.
Галицький селянин починає усвідомлювати себе українцем, бере участь у громадських
національних заходах, відвідує «Просвіту», цікавиться загальногалицькими справами, дбає про
розвиток шкільництва. Свідоміші вже розуміють потребу освіти для дітей, а окремі з них
посилають їх у гімназії, вищі школи. Позитивну роль і тут відіграють греко-католицькі

священики — вони не лише дбають про освіту своїх, здебільшого, синів, але й спонукають до
цього селян.
Село Романів на Бібреччині на початку XX ст. належало до патріотичних сіл повіту. В цьому,
без сумніву, велика заслуга священика Сінгалевича і вчителів Чучкевичів, які тут працювали на
зламі XIX і XX ст. У цьому селі знаменного 1918 року в сім'ї Теодора Горбача п'ятого лютого
народився хлопчик, якого назвали Олексою. Рівень національної свідомості батька на той час
був достатньо сформований (Т.Горбач був багаторазовим війтом Романова), він розумів потребу
освіти для народу взагалі і, звичайно, для своїх дітей зокрема (всього в сім'ї їх було четверо).
У1924 році батьки післали Олексу до сільської школи, в якій він виявив себе здібним учнем. Це
спонукало їх подумати про його дальшу долю. Місцем подальшої науки Олекси стала філія
Академічної гімназії у Львові. «Гімназія займала 3-ій поверх відомого «Народного дому» при вул.
Рутовського, 22, - напише пізніше О.Горбач про місце свого навчання у Львові... Тут-бо, в цьому
будинкові, відбувалась колись частина нашої історії - от хоча б такі важливі для Галицької
волости рішення, як підготовка до 1-ого листопада 1918р... Ми, «філіясти», любили цей наш
будинок із його галицьким левом на причілку...»
(Продовження в наступному числі)
Тарас ШАХ, м. Бібрка.

Щодо Програми фінансової допомоги дітям м. Бібрки та
с. Шпильчини для забезпечення медикаментами в умовах стаціонарного
лікування в Бібрській районній лікарні на 2017 рік
Стартувала Програма, яка є результатом співпраці колективу Бібрської районної лікарні й
Бібрської міської ради. До міської ради звертаються за фінансовою допомогою батьки дітей, які
лікуються у стаціонарі Бібрської районної лікарні. До Вашої уваги зразки заяви та перелік
необхідних документів для отримання такої допомоги:
ЗРАЗОК
Бібрському міському голові
Р.Я. Гринусу
жителя м.Бібрка, вул.Галицька, 225
Іваненка Івана Івановича
Заява
Прошу виділити одноразову грошову допомогу для забезпечення стаціонарного лікування
в Бібрській районній лікарні моєї доньки Іваненко Софії Іванівни, 13.02.2013 року народження
в сумі 1000.00 грн.
(дата)
(підпис)
/Іваненко І.І./
Перелік документів, який додається:
- подання Бібрської лікарні з указанням номера історії хвороби та прізвища пацієнта, дати
поступлення на стаціонарне лікування (в т.ч. в умовах денного стаціонару), переліку необхідних
для ефективного лікування додаткових медикаментів, виробів медичного призначення за
підписом завідувача відділення й головного лікаря;
- копії паспорта заявника та ідентифікаційного номера;
- копії свідоцтва про народження дитини, що перебуває на
стаціонарному лікуванні у Бібрській районній лікарні;
- копія розрахункового рахунка одного з батьків (опікуна)
в банківській установі.
Керуюча справами виконавчого комітету
С.З.Охримович

Про проведення місячника озеленення,
прибирання та благоустрою і Дня довкілля на
території Бібрської міської ради
Із метою покращення стану довкілля, озеленення та
благоустрою на території Бібрської міської ради, покращення
естетичного та санітарного стану прибудинкових територій і
об’єктів масового перебування та відпочинку населення було
видано розпорядження № 46. Тут передбачено такі заходи:
1.
Прибрати та впорядкувати вулиці міста, території,
прилеглі до підприємств, організацій та приватних будинків
міста.
2.
Провести роботи з упорядкування стадіону по вул.
Леся Курбаса.
3.
Прибрати територію парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва «Парк ХІХ» по вул. Галицькій від сміття
4.
Упорядкувати міське кладовище по вул. Львівській.
5.
Провести озеленення території міста.

6. Проводити роз’яснювальну роботу (через засоби масової інформації) про дотриманням
природоохоронного законодавства.
7. Залучити учнів та ГО «Молодь Бібрки» до участі в місячнику озеленення, прибирання та
благоустрою.
8. Інформувати громаду міста про проведення «Місячника озеленення, прибирання та благоустрою»
Заступник міського голови Галина Папіж

Про ями на вулиці Грушевського
Нещодавно в засобах масової інформації з’явилися необ’єктивні стаття й відео про начебто
витрачені 940 тисяч гривень на ремонт вулиці Грушевського. Виконавчий комітет Бібрської
міської ради надає інформацію для розуміння ситуації. У 2016 році фірма «ОНУР» на суму 940
тисяч гривень провела роботи в. м.Бібрка по вулицях Грушевського, Національного Відродження
та Г.Тарнавського. З місцевого бюджету було виділено тільки 200 тисяч гривень на ремонт
вулиці Г.Тарнавського, про що є дані на усіх офіційних сайтах бюджетних установ. Інші 740
тисяч гривень були виділені Облавтодору обласною адміністрацією для відновлення дорожньої
інфраструктури міста Бібрка, яка за останні роки перетворилася у вкрай занедбану, на ремонт
пл. Національного Відродження та вул. Грушевського. На цих двох вулицях фірма «ОНУР», як і
передбачалося проектною документацією, виконала роботи зі зрізання певних частин вулиць,
укладання нового шару асфальтного покриття та часткового пломбування ям. Відповідно по вул.
Грушевського станом на 2016 рік були виконані роботи на всіх місцях дороги, які потребували
заміни або латання. Нагадуємо, що міський бюджет не оплачував робіт по даній вулиці, а
розпорядником обласних коштів і замовником робіт був Облавтодор.
Висловлювання й відео про ремонт дороги повністю суперечать фактам не тільки щодо
витрати коштів, а й щодо появи ям по вул. Грушевського, адже вони з’явилися там, де фірма
«ОНУР» не проводила жодних робіт.
Бюджет міста Бібрка на розвиток інфраструктури в 2017 році становить 2,700 тисяч гривень,
що є недостатнім для фінансування масштабних робіт на дорогах. Тому при господарському
підході до вирішення проблеми доріг залучаються кошти з Обласного та Державного бюджетів у
якості субвенцій. Цього року було подано на співфінансування ремонти вулиць
С.Крушельницької, Уляни Кравченко (до дитячого садка) та інші дрібніші ремонти доріг.
Проте з появою даної необ’єктивної та неправдивої статті, яка викликала великий негативний
резонанс у Державних установах, є інформація, що цього року Бібрка не отримає жодної
копійки на ремонт доріг і інших об’єктів з обласного та державного бюджетів. А власних
коштів у бюджеті недостатньо, тому що за ці кошти можна виконати роботи тільки по двох
вулицях і більше не зробити нічого: ані каналізації, ані водогонів, ані вуличного освітлення, ані
ремонту дахів, ані ремонту приміщень, ані дитячих та спортивних майданчиків.
Також великий негатив викликала стаття про вивіз сміття, після чого у фірми
«Спецавтотранс» почались проблеми з його вивезення з наших околиць і знову було припинено
його забір. Адже всім добре відомо, що
проблеми з вивезенням сміття на
Львівщині має більшість населених
пунктів, тим паче, вони містять
політичну складову.
Просимо «активних» дописувачів бути
дуже обережними в неправдивих
висловлюваннях та статтях, думати про
наслідки, адже це шкодить не тільки
іміджу Бібреччини, але й кожному
мешканцю зокрема!
Виконавчий комітет Бібрської міської
ради

Разом проти туберкульозу!
Щорічно 24 березня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. В Україні
ще в 1995 році була зафіксована епідемія туберкульозу, яка й донині невпинно прогресує.
Туберкульоз - це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу, котра
передається переважно повітряно-крапельним шляхом від хворої людини до здорової.
Як правило, коли відбувається ураження органу (здебільшого це легені), людина починає відчувати
нездужання, зокрема в неї з’являються такі симптоми: кашель понад 2-3 тижні; рясне потовиділення
вночі; втрата апетиту, маси тіла; підвищення температури тіла до 37,0*-37,5* або лихоманка понад 38* без
видимої причини.
До підвищених груп ризику належать: ВІЛ-інфіковані; особи, які перебувають чи перебували місцях
позбавлення волі та особи, вік яких понад 50-70 років; не вакциновані та не ревакциновані діти; хворі на
цукровий діабет; курці.

В останні два роки, на жаль, з’явилася ще одна група потенційного ризику - учасники та демобілізовані
військовослужбовці сил АТО на Сході України, а також волонтери, які беруть участь у наданні
різноманітної допомоги військовослужбовцям сил АТО та населенню, яке проживає на цій території.
Раннє виявлення туберкульозу передбачає проходження рентгенологічного та флюорографічного
методів обстеження та дослідження мокроти.
Лікування хворих на туберкульоз потребує тривалого та комплексного лікування. Захворювання є
виліковним та не є перешкодою до повноцінного життя. Лікування хворих на туберкульоз має важливе
значення як для самих пацієнтів, так і для людей, що їх оточують. Сьогодні всі хворі на туберкульоз
мають доступ до безкоштовного лікування.
Щоб не захворіти, необхідно своєчасно проходити флюорографічне обстеження органів грудної клітки,
своєчасне проведення первинної вакцинації новонародженим дітям (БЦЖ протягом 3-5 днів),
ревакцинації у 7 років, проведення 1 раз на рік проби Манту (з профілактичною метою), відмовитися від
шкідливих звичок, повноцінно харчуватися, вести здоровий спосіб життя.
Подолання епідемії туберкульозу можливе лише за умови об’єднання зусиль усієї громади спільно із
соціальними й медичними службами, органами місцевого самоврядування, релігійними організаціями.
Районний фтизіатр Г.Бобечко

ОГОЛОШЕННЯ
 У понеділок, 03 квітня 2017р., о 10 00 год. в Бібрській поліклініці буде проводитися День
донора. Усім охочим здати кров приходити натще й мати посвідчення особи (паспорт або
водійські права).
 З 20.04.2017р. до 20.05.2017р. в Бібрській районній лікарні проводитиметься акція «Дні
профілактики туберкульозу та глаукоми». Усім охочим зробити безкоштовно
флюорографію легень звертатися до поліклініки, а щоб виміряти очний тиск, - до окуліста.
 У дитячій консультації наявні всі доступні вакцини: від кашлюку, від інфекцій: правцю,
дифтерії, поліомієліту, краснухи, гепатиту та туберкульозу. Усім охочим батькам із дітьми
звертатися до сімейного лікаря або педіатра (з амбулаторною карточкою дитини).
Адміністрація Бібрської РЛ

КП «Рідне місто» інформує
Шановні мешканці м. Бібрки! Укотре наголошуємо, що викидання побутового сміття в
недозволених місцях тягне за собою адміністративну відповідальність та чималі штрафи. Але
насамперед це є безвідповідально щодо себе, усіх мешканців та майбутніх поколінь: сміття
лежить просто неба й виділяє в повітря та ґрунт шкідливі отруйні речовини, які призводять до
тяжких хвороб.
Пропонуємо жителям харчові відходи переробляти в корисні речовини (компост) для ґрунту,
зокрема складувати їх у компостні ями, тим самим приносити користь своїй присадибній ділянці
та довкіллю.
Паперові відходи (макулатуру) та поліетиленові плівки приймають у пунктах збору за
винагороду.
Просимо бути свідомими громадянами і своїми діями показувати приклад іншим.
Керівник КП «Рідне місто» Оксана Боднар
Вітаємо з Днем народження Свіжак
Наталію Романівну, художнього
керівника Народного дому м.Бібрка

В святковий день
Прийми вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все в Тебе гаразд!
Колектив Народного дому м.Бібрка

