Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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23 березня в конференц-залі Бібрської міської ради відбулось засідання ХХІ–ої сесії Бібрської міської ради
VII демократичного скликання. На
цьому засіданні внесено річні зміни до
бюджету Бібрської міської ради на
2018 рік, розглянуто 13 заяв громадян
на отримання матеріальної допомоги
та понад 40 заяв громадян та організацій на отримання земельних ділянок.
Внесенням річних змін до бюджету
Бібрської міської ради на 2018 рік передбачено виділення коштів на капітальний ремонт покрівлі павільйонів
в ДНЗ «Сонечко» та капітальний ремонт підлоги Будинку дитячої та юнацької творчості, кошти на оплату за
історико-архітектурний опорний план
міста Бібрки, робота над яким завершена і який є обов’язковою складовою
Генерального плану м.Бібрки, а також
кошти на закупівлю електрогенерато-

ра та влаштування компенсації реактивної потужності станції водозабору
КП «Бібрський комунальник». У відповідь на звернення керівництва Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім Уляни Кравченко та відділу освіти Перемишлянської РДА внесенням змін до бюджету
Бібрської міської ради передбачені
субвенційні кошти для оплати послуг
для інсталяції комп’ютерної та електричної мереж у двох кабінетах інформатики ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст.
ім. Уляни Кравченко».
Усім громадянам, які звернулися
за матеріальною допомогою до Бібрської міської ради, рішенням сесії таку
допомогу виділено. Також більшість із
понад 40 заяв громадян та організацій
отримали позитивні рішення на виготовлення або затвердження землевпорядної документації.

БІБРСЬКІ КАРАТИСТИ — СЕРЕД КРАЩИХ
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середок спортивного клубу
кіокушинкай карате Канку
в Перемишлянському районі в
цьому році взяв участь у Відкритому кубку м.Чорноморськ 2-3
березня, «Кубок Південної Пальміри». Дирда Юрій здобув ІІ місце, Максименко Артур ІІІ—місце.
7-18 березня 80 дітей із Перемишлянського району 2002-2004
року народження взяли участь у
Відкритому кубку м. Львова, де
здобули багато нагород серед початківців та середньому рівні.
Хотілось би згадати дітей, котрі
боролись у найважчому рівні та
виборювали місце в збірній
Львівської області на Чемпіонат
України. Отож у травні в Києві
на Чемпіонаті України Львівську
область представлятимуть: Гвоздецький Максим (м.Бібрка), Гончарук Ігор (м.Бібрка), Красівська
Вероніка (м.Бібрка), Березка Ігор
(м.Бібрка), Березка Роман (с. Великі Глібовичі), Денега Андрій

Секретар Бібрської міської ради
Надія Федущак

НА ЧАСІ — СПОРТ

В

(м. Бібрка), Опеля Роман (м. Бібрка), Хоміцький Ігор (м. Бібрка),
Бобечко Максим (м. Бібрка), Дирда Юрій (с.Шпильчина).
25 березня ми взяли участь у
Відкритому кубку Словаччини
«OPEN SLOVAKIAN TORNAMENT”, на якому Дирда Юрій
здобув 1 місце, Шкірка Дмитро 3 місце, Круть Святослав здобув
одну перемогу, але другий бій
програв і здобув лише великий
безцінний досвід.
Руслан Жуков

ідкритий турнір із настільного тенісу, що вперше відбувся 25 березня 2018р. в глядацькій залі Народного дому, зібрав 36 учасників. Присвятили
турнір воїнам АТО.
Не побоюсь сказати, що серед
учасників І вікової групи 13-15
років справжній професіоналізм
показали
учасники
ДЮСШ
«Сокіл» м.Перемишляни. Вони
ж і розділили призові місця.
У другій віковій групі місця
розподілились таким чином:
І
місце
–
Кудовба
О.
(м.Перемишляни), ІІ місце –
Крупка В. (м.Бібрка), ІІІ місце –
Пономарьов О. (м.Бібрка). Хочу
віддати належне нашим хлопцям. Адже учасники, які прибули з ДЮСШ, займаються професійно чотири-шість років, а наші
хлопці всього лише півтора місяця.
Досить запеклою виявилась
боротьба учасників ІІІ вікової
Продовження на 2-й сторінці

2

БІБРСЬКІ ВІСТІ

групи. Особливо хочу відзначити
гру досить таки поважного гравця
з с.Ланів Думи М. (62 роки), який
виборював «бронзу» в 33 річного
бібрчанина Олійника М.
Данилович В. та Сум В. у боротьбі за призові місця показали високий рівень підготовки, сплановану
стратегію гри, уміння відстежувати й прораховувати удари. І ось
результат: І місце – Данилович В.,
ІІ місце – Сум В., ІІІ місце – Олійник М.
Просто величезне спасибі й шану
віддаю найповажнішому гравцеві – Барановському В. (71 рік),
який, незважаючи на свій вік, не
тільки брав участь у турнірі, а й
управно готував молодих хлопців,
коли приходив на тренування до
Народного дому. Захоплююся відвагою двох дівчаток—Ковалів М.,
Холявки Я., які взяли участь у
турнірі. За наполегливість, постійне тренування, гарну поведінку
дякую Дейнеці А., Лесняку С., Соловському О., Курдині І., Кубаю
Я., Папіжу О.
Дуже приємно, коли батько показує приклад синові. Так, у турнірі
взяли участь Опанович І. з сином
Опановичем Л. та Закалюжний В.
із сином Закалюжним А.

П

У турнірі також взяли участь:
Зань Р., Кривий Р., Скіпор Т., Максимович А., Притула А., Левкович В., Романов Я., Руденков Д.,
Бугара В.
Усі переможці та призери змагань були нагороджені подяками,
дипломами, медалями та цінними
призами. Турнір із настільного
тенісу відбувся за підтримки Бібрського міського голови Романа
Гринуса.
Співспонсор—Юрій
Федущак.
У перерві між змаганнями показали свій виступ учасники школи
Бойового
Гопака
«Шаблезуб» (керівник Паськевич
Дмитро).
За словами мера міста, проведення таких змагань є корисним,
оскільки гра в настільний теніс не
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лише підтримує фізичну форму, а
й розвиває інтелектуально: під час
гри потрібно постійно аналізувати
ситуацію, ефективно застосовувати різні технічні прийоми. Після
турніру Роман Гринус підтримав
пропозицію впровадження секції з
настільного тенісу, щоби наша
молодь могла показати професійну майстерність щодо цього виду
спорту.
Дякую вчителеві фізкультури
О.Ануфрієву, голові РО ВДСТ
«Колос» Я.Грезі за допомогу у проведенні турніру. І, звичайно, велике спасибі всім, хто прийшов підтримати наших учасників Першого
турніру з настільного тенісу.

Директор НД м.Бібрка
Люся Сурмач

НОВИНИ З БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ М. БІБРКИ

озашкільна освіта – це не
лише додаткова освіта та
виховання, активне дозвілля і
трудова підготовка учнів, а й система пошуку, розвитку, підтримки
юних талантів та обдарувань, формування у такий спосіб творчої
еліти в різних галузях діяльності
(від техніки, мистецтва, ремесел
до суспільної та підприємницької
діяльності). Позашкільні установи мають яскраво виражену специфіку впливу на особистість дитини. Передусім, це добровільність і право вибору занять, різноманітність і альтернативність
спілкування як з однолітками, так
і з педагогами, керівниками гуртків, вибір за інтересами та захопленнями, унікальні можливості
щодо інтелектуального та творчого становлення.
Діти вибирають гуртки за інтересами. Особливо їм до вподоби гуртки художньо-естетичного напрямку (вокальний, танцювальний,
театральний). Із задоволенням
відвідують гуртки декоративноужиткового
виду
мистецтва
(виготовлення подарунків, листі-

вок, витинанки, паперової пластики). У позашкільному закладі
Бібрки
діє
студія
ранньоестетичного виховання, де займаються діти віком від чотирьох років. Маленькі вихованці займаються ритмікою, співом, англійською, малюють фарбами, ліплять з
пластиліну, витинають.
Зараз
заклад працює над відкриттям
нових гуртків, які б дітям дали
знання для подальшого застосування в житті ( плетіння коси,
ткацтво, інтелектуального дозвілля тістопластика (розвиток
моторики рук у дітей дошкільного
віку).
Наше завдання – створення належних умов праці для дітей, для
керівників гуртків. Для цього ми

подали на обласний конкурс проект «Капітальний ремонт прибудинкової території Будинку дитячої та юнацької творчості». Взяли
участь у міському конкурсі мікропроектів на придбання оргтехніки.
Особливих умов потребує
заняття танцювального гуртка. Це
відповідно оснащена танцювальна
зала. Для цього потрібні дзеркала, хореографічні станки, дерев’яне покриття підлоги. Хочеться подякувати міському голові за допомогу в покращенні умов для творчої діяльності вихованців у БДЮТ
м. Бібрки. Зараз за кошти Бібрської міської ради встановлюється
дерев’яне покриття в залі для заняття танцями. Ремонтні роботи
виконує приватне підприємство
«ЮЕМСІ ХОЛДИНГ», директором
якого є Пильний І.П.
Ми вдячні міському голові
Р. Гринусу, Ю. Федущаку за значний внесок у розвиток матеріально-технічної бази позашкільного
закладу . Адже від того, як ми
сьогодні виховаємо наших дітей,
залежить те, якою завтра буде
наша держава.
Керівник БДЮТ Віра Худа
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ФОТОФАКТ

олонтери Сергій Дзядик, Петро Шот та Сергій Мука закупили на ринку «Шувар» 400 кг риби й допомогли врятувати лелек у с. Підмонастир, де ними опікується місцевий мешканець Тарас Паук

У

3

РЕМОНТ ВОДОГОНУ

К

П «Бібрський комунальник»
просить вибачення в жителів міста Бібрки за тимчасові незручності
щодо постачання води.
Хочемо повідомити Вас, що тимчасове
припинення води викликане застарілістю та зношеністю водопроводів, що
належним чином не ремонтувалися
десятиліттями, а також погодними
умовами (сезонні зміни), у зв’язку з
чим відбулося вісім проривів за минулий тиждень. Ми робимо все можливе,
аби якнайшвидше налагодити безперебійне водопостачання.
КП «Бібрський комунальник»

ПРО «ДЕШЕВУ» ВЛАДУ, АБО СХЕМИ ПО-БІБРЕЦЬКИ 2002-2015

казом Президента України
№ 761/99 від 28.06.1999 р.
«Про впорядкування механізму
сплати ринкового збору» передбачено100 % відрахування ринкового збору до місцевих бюджетів, тобто всі кошти у вигляді
ринкового збору на той час на
ринках Бібрки повинні потрапляти на рахунок Бібрської міської ради й використовуватись
для потреб громади. Згідно з
рішеннями Бібрської міської
ради з 2002 року на території
Бібрки офіційно повинно було
функціонувати 2 ринки – на
земельній ділянці площею 0,8
га по вул. Леся Курбаса, наданій в оренду Ользі Краєвській
для будівництва критого ринку,
та другий — на території старого міського ринку, наданий КП
«Ольвія», знову ж таки Ользі

Краєвській. Офіційно функціонував один - новий. До речі,
зараз територія старого ринку у суборенді в Ольги Краєвської (тож усі претензії щодо
благоустрою, болота, відсутності
прилавків і т.і просимо пред’являти суборендареві. Цей ринок
в оренду надав Тарас Чабан, а
розірвати договір можна лише
через суд). Але ринковий збір
збирався і на території нового, і
на території старого ринку, і на
прилеглих вулицях. Ще цікавіше виглядають рішення про
розподіл ринкового збору. Виявляється, що 70-80% ринкового
збору згідно з рішеннями
сесії повинні повертатися
назад, тобто Ользі Краєвській, що супечить Указу Президента. Але зовсім інтригуюче: а
скільки поверталось коштів? За

Колектив хірургічного відділення Бібрської РЛ висловлює щирі співчуття сестрі
медичній Прихідько Ользі Ярославівні з
приводу важкої втрати - передчасної смерті її брата КОСТИРКА ЗЕНОВІЯ ЯРОСЛАВОВИЧА.
Колектив екстреної медичної допомоги м. Бібрки висловлює щирі співчуття родині та близьким з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті
колеги Костирка Зенона Ярославовича Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях…

логікою, чим більша сума ринкового збору сплачена до міської скарбниці, тим більша сума
повернення, чим більше внесе
орендар на рахунок Бібрської
міської ради, тим більше грошей повернеться. Дуже проста
математика… Але, очевидно, і
цього було замало, бо з’являються рішення сесії про перекидку коштів «на програму підтримки ринку, який перебуває
в оренді у приватної особи». Цікаво, скільки й куди пішли ці
кошти? Кому – зрозуміло, бо в
Бібрці був ринок в оренді тієї
самої приватної особи. Яка фантастична підтримка місцевого
бізнесу в одній особі! Бібрчани
мали б знати, скільки втратило
місто від таких схем, але на жодних сайтах цього чомусь не
було…
Наш кор.
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ОГОЛОШЕННЯ

Про укладання договорів про тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу на території Бібрської міської ради

В

ідповідно до вимог Законів України «Про
рекламу», «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»,
Типових правил розміщення
зовнішньої реклами, затверджених
Постановою
Кабінету
Міністрів України від 29 грудня
2003 року № 2067, керуючись ст.
31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в
Україні»,
рішенням сесії Бібрської міської
ради № 1040 від 16.02.2018 р.,
рішенням виконавчого комітету
Бібрської міської ради № 15 від
06.03.2018 року та розпорядженням Бібрського міського голови
«Про укладання договорів про
тимчасове користування місцем

для розташування рекламного
засобу на території Бібрської
міської
ради»
№
39
від
15.03.2018 р. просимо суб’єктів
підприємницької діяльності, що
здійснюють свою діяльність на
території Бібрської міської ради
з використанням зовнішньої реклами (таблички, стенди, білборди тощо), укласти договори з
виконавчим комітетом Бібрської
міської ради про тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу до
01.06.2018 р.
Зразки документів для укладання договору подані на офіційному сайті Бібрської міської
ради www.bibrka.rada.gov.ua у
рубриці «Регуляторні акти».

Виконавчий комітет Бібрської МР

ДО УВАГИ ВІРЯН

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м.
Бібрки:

П'ятниця, 30.03
06:00 Сповідь
19:00 Хресна Дорога для дітей
Субота, 31.03
08:00 Свята Літургія за упокій
19:00 Вечірня
Неділя, 01.04
09:00 Свята Літургія
11:00 Свята Літургія
Вітаємо з 85-літтям
Чабан Чеславу Стахівну.

Бажаємо Вам, дорога наша сусідко,
міцного здоров’я, щастя, душевного
спокою, злагоди, усіх благ і гараздів. Нехай тільки добрий настрій і погідні дні будуть із Вами, а
Матір Божа охороняє повсякчас і
всюди.
Із повагою сусіди.

ПОДЯКА ФУТБОЛІСТАМ

В

иконавчий комітет
Бібрської міської
ради висловлює щиру
подяку керівництву та
гравцям ФК “ЗахідБІБРКА».
Упродовж 2 років хлопці брали активну участь у житті міста – організовували та проводили спортивні змагання, допомагали з придбанням футболь-

них, волейбольних, баскетбольних м’ячів для учнів школи,
тенісних столів, а також взяли
активну участь у встановленні
освітлення
міні-футбольного
поля. Сподіваємось, що команда й надалі буде займати таку
громадську позицію, а міська
рада та мешканці всіляко підтримуватимуть розвиток спорту
в нашій громаді.

Виконавчий комітет Бібрської міської ради

До уваги охочих подати оголошення
чи вітання до газети!

Ми завжди публікували оголошення безкоштовно. Таку практику ми продовжуємо й надалі, але пропонуємо долучитися до доброї справи – побудови
Хресної Дороги в Бібрці. Для того, щоб Ви мали
змогу опублікувати оголошення чи вітання в нашій
газеті, Вам потрібно внести пожертву на побудову
Хресної Дороги у м. Бібрці на суму від 40 гривень.
Разом – сила!
Карта Приватбанку 4149 4378 6007 5595,
видана на ім'я Леснік Іван Павлович
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.
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