Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ХТО ДБАЄ, ТОЙ І МАЄ: ПРО ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ КОНКУРС МІКРОПРОЕКТІВ
У цьому номері
Хто дбає, той і має: про
перший міський конкурс
мікропроектів
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Залучено кошти з районного бюджету
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Безпека - запорука життя та здоров’я
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Нас зібрала одна природа
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Конкурс «і слово, і пісня,
матусю, тобі»
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Тиждень імунізації
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Звіт КП «Бібрський кому- 3
нальник»
Оголошення, вітання

У

вівторок, 24 квітня,
відбулося
засідання конкурсної
комісії з відбору переможців у міському
конкурсі мікропроектів. Для уникнення
особистісного впливу
кожен проект оцінювали три незалежні експерти. До уваги брався
усереднений результат. Зважаючи на виділену депутатами БМР
суму 300 тис. грн. для співфінансування, переможцями було визначено дев’ять проектів, зокрема:

• «Придбання світлового обладнання для Народного дому» - 29
балів
• «Благоустрій території вул.
Уляни Кравченко (під будівництво гаражів)» - 27 балів
• «Ремонт кімнати учбового класу
художнього відділу в музичній
школі м.Бібрки» - 26,1 бала
• «Благоустрій території
(встановлення спортивного обладнання с.Шпильчино)» - 25,2
бала
• «Благоустрій території, встановлення двох лав запасних на
стадіоні м.Бібрка» - 24,4 бала

• «Закупівля інвентарю для облаштування дитячої ігрової зони» - 17,7 бала.
Щодо проектів, що не увійшли до
числа переможців: комісія ухвалила рішення звернутися до депутатів Бібрської міської ради з проханням виділити ще 216 тис. грн
на їх дофінансування, адже всі
проекти є потрібними для громади, цікавими та якісно підготовленими. Тож сподіваємось на їхню
реалізацію у другому півріччі.

До відома переможців конкурсу:
заявлений фінансовий внесок необхідно підтвердити фактично до
1 червня цього року. У разі, якщо
внесок не буде підтверджено, проект не отримає співфінансування— і переможцем автоматично
стане наступний за рейтингом
проект. Тож комісія просить не
зволікати.
Щиро радий такій активності
мешканців. Разом ми сила!
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• «Закупівля медичного пристрою
- напівавтоматичного зовнішнього дефібрилятора» - 23,3 бала
• «Встановлення дитячого ігрового комплексу «Три башти» по
вул. Уляни Кравченко» - 23,3
бала
• «Чиста вода» (с.Малі Ланки)» 21,1 бала; «Влаштування майданчика з тренажерним обладнанням по вул. Шевченка» 19,2 бала

Бібрський міський голова
Роман Гринус

ЗАЛУЧЕНО КОШТИ З РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

М

инулого тижня відбулася
чергова сесія Перемишлянської районної ради. Для громади
району сесія була важлива, на порядку денному було 43 питання.
Важливим для Бібреччини було
питання розподілу вільних залишків, які утворились станом на
кінець 2017 рік. Депутати райради розподілили кошти наступним
чином: за зверненням керівників
організації та депутатів від Бібре-

ччини виділено 500 тис грн. на
ремонт спортзалу в Бібрській
ОЗНЗ, 11,6 тис. грн. на співфінансування мікропроекту
«Облаштування коворкінгової зони в Бібрській ОЗНЗ», 55 тис. грн.
на придбання медичного інвентарю для Бібрської районної лікарні, для музичної школи— 15 тис.
грн. для заміни решіток, а також
40 тис. грн. для проведення каналізації для Бібрської пожежної

частини. Загалом в місто залучено 621,6 тис. грн. Такі значні кошти залучено з районного бюджету
для Бібрки вперше за останні десятиліття. Хочу подякувати голові
районної ради, а також депутатському корпусу за підтримку такої
ініціативи.
Голова бюджетної комісії Перемишлянської районної ради,
заступник Бібрського
міського голови Іван Гловацький
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БЕЗПЕКА - ЗАПОРУКА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

инулого тижня відповідно
до річного плану в дошкільному закладі «Сонечко» було
проведено «Тиждень безпеки життєдіяльності дошкільників». З
дітьми проводили різноманітні
заняття, бесіди та ігри за тематикою. Проте особливо запам’яталися вихованцям наші гості.
Першою до нас завітала інспектор ювенальної превенції у Перемишлянському районі Тиник О.Б.
Вона розповіла про безпечне поводження на дорозі, у транспорті,
а також познайомила дітей з дорожніми знаками.
Окрім того, ми з дітьми відвідали пожежну частину в нашому
місті. Діти не могли приховати
свого захоплення від пожежної
машини та спецодягу пожежників. А
особовий склад
(Кобелецький Р., Сохоцький Р.,

Захарко П.) цікаво та детально
розповідали і показували. Діти
мали можливість все подивитися і
спробувати покористуватися приладами, приміряти на себе спецодяг.
Проте надзвичайним дійством
для нашого містечка був приїзд
швидкої допомоги зі спецсигналом на територію садка. Наші вихованці познайомилися з осна-

щенням машини невідкладної допомоги, а все
це їм цікаво й доступно
продемонстрували працівники Карпа І.В.,
Кавчук
- Грицило
М.В., Паранька В.Я.
Для дітей це було щось
надзвичайне. Їх носили
у спеціальному кріслі
для транспортування,
демонстрували каталку, різні види шин.
Коли цікаво та захопливо, то запам’ятовується на все життя. Наші вихованці почерпнули дуже
багато знань, і ми сподіваємося,
що в майбутньому хтось із них
стане гідною заміною нашим рятівникам.

Методист ДНЗ «Сонечко»
Галина Боднар

НАС ЗІБРАЛА ОДНА ПРИРОДА
22 квітня екологічні
Щ орічно
організації всього світу та

стурбовані долею планети люди
відзначають День Землі, який
став загальнолюдським символічним святом любові і турботи про
наш спільний дім. Небайдужі проводять яскраві і в той же час корисні заходи, спрямовані на те, щоб
захистити і зберегти Землю.
У рамках відзначення даної події в ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І – ІІІ
ст. ім. Уляни Кравченко» було
проведено низку заходів, зокрема:
загальношкільна толока
(п’ятниця,13 квітня);
упорядкування Хресної Дороги
(понеділок, 16 квітня, 8 – В кл.);
робота над озелененням внутрішнього приміщення школи
(вівторок, 17 квітня, 4 – Б, 8 – В,

Н

проекту для учнів початкової ланки
(п’ятниця, 20 квітня,
8 – В кл.).
Усі заходи, проведені
упродовж
тижня,
спрямовані на одне:
сформувати в учнів
розуміння, що Земля
для людства – єдиний
та унікальний Дім.
Нехай ця акція буде
10 – А кл.);
для кожного з нас не одноденною,
екскурсія в ЛОЦЕНТУМ та бота- а щоденною потребою піклуватися
нічний сад (середа, 18 квітня, 6 – про довкілля.
А, 8 – В кл.);
насадження декоративних рослин на пришкільній території
(четвер, 19 квітня, 8 – В, 9 – Б, 10
– Б, 11- А кл.);
Керівник проекту - вч. хімії,
презентація інформаційного
кл. керівник 8 – В кл. О.Чубій

КОНКУРС «І СЛОВО, І ПІСНЯ, МАТУСЮ, ТОБІ»

ещодавно, 11 квітня, на сцені
Народного дому м.Бібрки
відбувся районний огляд-конкурс
загальноосвітніх шкіл Бібрського
куща, присвячений Дню Матері, «І слово, і пісня, Матусю, Тобі».
Цього дня відбувався конкурс і в
м.Перемишлянах в ЦДЮТ - за
трьома категоріями. У Народному
домі виступили три ансамблі, а
саме:
«Вишиванка» (БДЮТ, керівник
Люся Сурмач), вокальний ансам-

бль «Розмай» Свірзької школи
(керівник Лідія Торко), ансамбль
«Соколи - Соколята» м.Бібрки, керівник Надія Добуш.
Пісні про маму звучали і у виконанні солістів:
Богдана Рущака (м.Бібрка) та Вікторії Чухвіцької (с.Суходіл), керівник Н.Добуш.
Слід відзначити дует у складі Катерини Сміян та Назара Пекара.
Хочеться подякувати батькам,
глядачам, які цього дня прийшли

підтримати артистів.
Після виступів відбулося обговорення. Журі конкурсу, яке очолював Мирон Береза, викладач вокалу музичної школи, гідно оцінило
виконання пісень різного змісту
та характеру. Оцінили й різномаїття костюмів, у яких виступали
учасники.

Член журі Наталія Свіжак
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ФОТОФАКТ

суботу, 21 квітня 2018 року,
на запрошення благодійного
фонду «Спілка матерів миру» творчі колективи Бібреччини взяли
участь у вшануванні учасників
бойових дій на сході України, волонтерів та сімей загиблих героїв.
Захід відбувся у Львівському драматичному театрі імені М. Заньковецької. Бурхливі оплески супроводжували виконання кожного
твору. В усіх залишилося море
вражень від участі. З радістю чекаємо нових запрошень.

БІБРСЬКІ ВІСТІ

Дитячий хор Бібрської музичної
школи (керівник—Олександра
Леськів)
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Хор НД с. Лани (керівник—Іван
Герчаківський)

ТИЖДЕНЬ ІМУНІЗАЦІЇ
23 квітня розпочався Всеукраїнський та Всесвітній тиждень імунізації. Мета—підкреслити необхідність імунізації.
Чи захищена Ваша дитина, чи
щеплена вона всіма необхідними
вакцинами відповідно до свого
віку? Згадайте, коли Ви самі востаннє вакцинувалися. Є захворю-

П

вання, від яких і в дорослому віці
треба робити щеплення. Порадьтеся зі своїм сімейним лікарем,
дільничним лікарем, педіатром
або терапевтом щодо проведення
необхідних Вам чи вашій дитині
щеплень.
Запрошуємо всіх прийти в Бібрську райполіклініку до своїх

дільничних педіатрів, терапевтів
або сімейних лікарів та здійснити
щеплення собі або своїй дитині.
Нехай Ваша дитина буде вакцинована й захищена.

Сімейний лікар Л.В.Ружніцька

ЗВІТ КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ЗА 2017 РІК

ідприємство обслуговує 1393
абоненти послуг водопостачання та водовідведення та 556
абонентів послуг з утримання будинків та прибудинкових територій.
До відома мешканців, 60% абонентів послуг водопостачання та водовідведення та 50% абонентів
послуг з утримання будинків та
прибудинкових територій користуються субсидіями.
На підприємстві працює 21 штатний працівник, з яких адмінперсонал – 5 осіб; виробничий персонал
– 16 осіб. У 2017 році середня заробітна плата на підприємстві становила 3800,00 грн.
У 2017 році об’єм наданих послуг
становив 99,4 м3 води та 44,6м3
стоків. Станом на 1 січня 2018 року зношеність водопровідних та
каналізаційних мереж становить
близько 70%.
За результатами роботи підприємство від реалізації послуг отримало власних надходжень 1354,8
тис.грн, (у тому числі відшкодовано пільг та субсидій з урахуванням боргів минулих років на суму
533, 00 тис. грн.) витрати при
цьому становили 2232,5 тис.грн.
Збиток підприємства в 2017 році

становив 176,6 тис.грн. Збитковий
стан підприємства зумовлений
невідповідністю тарифів на послуги, які надає підприємство, їх реальній собівартості та втратам через зношеність мереж.
Заборгованість населення за надані послуги водопостачання та
водовідведення станом на 1 січня
2018 року становила 72,4 тис. грн,
за послуги з утримання будинків
та прибудинкових територій – 18,7
тис .грн. На підприємстві проводиться постійна робота з боржниками, тому боржників, в яких накопичений великий борг, немає.
Фінансовий стан підприємства
залишається важким, але фінансова дисципліна потрохи покращується. Вчасно виплачується заробітна плата, сплачуються внески до пенсійного фонду, оплачуються рахунки за використану
електроенергію та інші платежі.
КП «Бібрський комунальник» з
міського бюджету на відшкодування населенню різниці діючого тарифу та економічно обґрунтованого тарифу в розмірі 2,00 грн за
1м3 води та 2,00 грн за 1м3 стоків
отримав відшкодування в сумі
299, 9 тис.грн.
У 2017 році завдяки фінансовій

допомозі Бібрської міської ради
підприємство придбало:
- основні засоби (насос, редукційний клапан, засувки, насос фекальний) -78,00 тис.грн;
- вхідні двері в комунальні будинки- 209,00тис.грн;
- матеріал на ремонт покрівлі
комунальних будинків (вул. Уляни Кравченко, 9 та вул. Шевченка, 33) – 52,00 тис.грн;
- матеріали для ліквідації аварійних проривів (труби, засувки і т.і.)
– 55,9 тис.грн;
- придбання програмного забезпечення – 28,00 тис.грн
Крім того, завдяки фінансовій
допомозі Бібрської міської ради
підприємство здійснило оплату
послуг спецтехніки на суму 47,1
тис. грн та використало кошти на
виплату заробітної плати працівникам та нарахування на заробітну плату на суму 197, 00 тис.грн.
Незважаючи на нестабільний фінансовий стан підприємства, завдяки фінансовій допомозі Бібрської міської ради у 2017 році підприємство виконано значні роботи.
(Продовження в наступному числі)

В.о.директора КП «Бібрський
комунальник», Н.Чайка
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ДО УВАГИ ВІРЯН

Вітаємо з 60-літнім ювілеєм
Пахолка Миколу Зеновійовича!
Спинити час ніхто не в змозі,
І грає ліс, і квітне сад.
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 60!
Ваш ювілей—поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!
Щоб завжди Ви жили у мирі,
У колі рідної сім’ї,
І хай пісні веселі й щирі
Вам заспівають солов’ї.
Від дружини Анни, дочок Наталі
та Ірини, зятів Степана і Ореста, внуків Іванни, Олега, Вікторії,
Остапа.

Вітаємо з Ювілеєм Біленького
Ігоря Орестовича!
Щиро Тебе вітаєм,
І від нас усіх бажаєм
Щастя, радості й любові,
Щоб Господь дав гарної долі.
Ювілей – це чудова подія,
Це досягнення років в житті!
Тож здійсняться нехай усі мрії
І живеться у щасті й красі!
Сонцем ясним любов розіллється
І вирує у серці завжди,
У всіх справах хай успіх ведеться,
Сил, здоров’я – з роси і води!
З любов’ю мама та брат з сім’єю.
Вітаю дорогу дружину Оксану з
Днем народження!
Моя голубонько, дружино!
В твій день народження ясний
Скажу: «Ти — краща половина,
Ти — промінь щастя світлий мій!»
Бажаю радісних світанків,
І синіх вечорів тепла,
Тобі віддам все до останку,
Щоб ти щасливою була!
Микола Рей

Випуск №116, 26 квітня 2018 р.

Розклад служінь у церкві
Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:

П'ятниця, 27.04
- 08:00 Свята Літургія на
всяке прохання
Субота, 28.04
- 08:00 Свята Літургія за
упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 29.04
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; катехизація дітей

ФОТОФАКТ

В

становлення тренажерного майданчика у Шпильчині та облаштування
території.
Скільки
дітей і молоді приймає участь! Добрий
приклад
співпраці
поколінь, які створюють комфортне середовище для себе своїми руками.
Подяка
народному
депутатові Т. Батенку
за сприяння у придбанні інвентаря.
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