Громада — великий чоловік.
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ЗВІТ БІБРСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ РОМАНА ГРИНУСА ТА ЙОГО
КОМАНДИ ЗА 3 РОКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Ш

ановна громадо. Враховуючи те, що 23 грудня
відбудуться вибори до новоствореної Бібрської ОТГ, вважаю своїм
обов’язком прозвітувати про виконану моєю командою роботу.
Аналіз передвиборної програми
2015 року засвідчує, що багато із
запланованого нам вдалося реалізувати.
Отже, короткий перелік робіт,
виконаних за останні 3 роки:
Вклад у розвиток інфраструктури
Народний дім м.Бібрки:
- Відремонтовано актовий зал;
- Відремонтовано всі допоміжні
приміщення;
- Збудовано нову вуличну сцену;
- Змонтовано нову енергоощадну
систему опалення;
- Закуплено звукове та світлове
обладнання;
- Придбано 270 крісел;
- Закуплено одяг для колективів;
- Придбано сценічний одяг;
- Закуплено оргтехніку;
- Проведено інтернет.
ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст.
імені Уляни Кравченко»:
- Встановлено двері та вікна в
дитячому корпусі;
- Закуплено та встановлено обладнання для інтерактивних класів;
- Дофінансовано з міського бюджету встановлення плитки на 2-

поверхах коридорів;
- Проведено ремонт у частині
туалетів;
- Проведено ремонт у гімнастичному залі;
- Проведено ремонт у спортивному залі;
- Створено коворкінгове середовище.
Бібрська музична школа:
- Проведено повний ремонт даху
та фасаду 2-го корпусу (по вул.
Шевченка,13 );
- Встановлено нові енергоощадні
вікна;
- Встановлено ґрати в 1-му корпусі;
- Встановлено твердопаливний
котел для 1-го корпусу;
- Створено художній клас в 2-му
корпусі;
- Закуплено 20 крісел для актового залу.
Будинок дитячої та юнацької
творчості («Будинок школяра»);
- Проведено повну заміну вікон;
- Зроблено благоустрій території,
обгороджено;
- Замінено підлогу в головному
залі;
- Закуплено оргтехніку;
- Закуплено 30 крісел для актового залу.
Дошкільний навчальний заклад «Сонечко»:
- Відновлено огорожу та освітлення території;

- Встановлено новий тепловий
лічильник;
- Замінено накриття всіх дитячих павільйонів;
- Зроблено ремонт центральних
сходів;
- Зроблено ремонт кімнат пральні;
- Зроблено ремонт в декількох
групах та санвузлах;
- Встановлено 4 дитячі майданчики та закуплено внутрішні ігрові комплекси;
- Замінено на нові 70 % дитячих
ліжечок та 30% шаф, повністю
замінено столи і стільці;
- Закуплено обладнання для
пральні та кухні.
- Закуплено оргтехніку;
- Проведено інтернет.
Спорт:
- Збудовано новий футбольний
майданчик зі штучним покриттям
біля школи;
- Відновлено гімнастичний та
спортивний зали;
- Повернуто у власність громади
міський стадіон;
- Розпочато відновлення інфраструктури стадіону (проведено
освітлення території, розпочато
будівництво роздягалки та допоміжних споруд);
- Проведено підготовку до будівництва штучного поля з наливним покриттям для гри в баскетбол, волейбол, теніс.
- Встановлено 3 майданчики з
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Початок на 1-й стор.
тренажерним обладнанням;
- Закуплено столи для настільного тенісу;
- Фінансова підтримка спортивних команд та асоціацій за 3 роки
становила понад 300 тисяч гривень;
- Підтримка діяльності дитячої
спортивної школи «Лідер».
Водопостачання:
- Змінено систему водопостачання міста (закільцьовано водогін,
встановлено нову автоматику, нові
продуктивні насоси, нові інженерні мережі, нові засоби обліку електроенергії та води);
- Збудовано нові водогони в місті
Бібрці та с. Шпильчина довжиною
майже 3 км;
- Збудовано напірні водогони
довжиною 1,2 км;
- Відновлено і введено в роботу
додатковий резервуар питної води
об’ємом 350 м3;
- Встановлено нову систему обліку і аудиту води в комунальному
підприємстві;
- Добудовано та частково відновлено систему водопостачання села
Шпильчина (тривають роботи з
повного відновлення системи водопостачання)
Водовідведення:
- Збудовано понад 1,5 км системи
водовідведення;
- Зроблено повну автоматизацію
роботи перекачувальних станцій;
- на 90 відсотків завершено відновлення очисних споруд міста.
Дороги:
Проведено
поточний
ремонт
доріг: по вул. Генерала Тарнавського, по пл.. Нац.Відродження, по
вул.
І. Франка,
вул.
А.Шептицького,
вул.
Лесі
Українки, вул. Лугова, вул.
Піддовге, вул. Шевченка, вул. Бічної Шевченка, вул. Б.Лепкого,
вул. Крива, вул. Уляни Кравченко
(Бічна), вул. Стуса, вул. Крушельницької, вул. 22 Січня, вул. Зарічна.
Тротуари:
- Проведено ремонт вул. Тарнавського (зліва)
- Проведено ремонт частини вул.
Грушевського;
- Проведено ремонт території,
прилеглої до школи та майданчика зі штучним покриттям.
Дорожній рух:
Зроблено розмітку на
вул.Тарнавського,
вул.Грушевського, пл. Національного Відродження, вул. Леся Курбаса;
Встановлено дорожні знаки на
вул. Леся Курбаса, Тарнавського,

вул. І.Франка, вул. Уляни Кравченко, пл. Національного Відродження, на в’їздах та виїздах з
м.Бібрки.
Встановлено знаки «Житлова
зона» в районі школи, дитсадка та
багатоквартирних будинків по
вул. Уляни Кравченко з метою
гарантування безпеки пішоходів;
Впорядковано рух автотранспорту на пл. Національного Відродження, зокрема обмежено в’їзд
на площу.
Вуличне освітлення:
- Замінено всі затратні лампи на
нові – енергоощадні;
- Встановлено нову ощадну систему управління вуличним освітленням та його обліку;
- Проведено ремонт зі встановленням нових сучасних засобів
освітлення на вулицях довжиною
понад 3 км.
- Збудовано нову лінію освітлення в с. Заліссі.
Комунальний сектор:
- Відремонтовано фасади 8 будинків;
- Замінено вхідні двері на металеві (утеплені) у 30 комунальних
будинках;
- Надано матеріали для заміни
дахів і проведено поточний ремонт
дахів у двох комунальних будинках;
Благоустрій міста:
- Забезпечено регулярний догляд за санітарним станом міста
комунальним підприємством;
- Створено нові квітники та відпочинкові зони;
- Встановлено нові лавки та паркові світильники;
- Встановлено елементи для паркування велосипедів у всіх соціально активних місцях міста;
- Встановлено 7 дитячих майданчиків;
- Надається допомога у влаштуванні Хресної дороги міста;
- Здійснено насадження нових
дерев у різних зонах міста.
Започатковано міський конкурс проектів місцевого розвитку, у рамках якого у 2018 році
реалізовано (реалізовуються) наступні проекти:
Придбання світлового обладнання для Народного дому;
Ремонт кімнати навчального
класу художнього відділу в музичній школі м.Бібрки;
Благоустрій території
(встановлення спортивного обладнання) в с. Шпильчина;
Благоустрій території, встановлення двох лав запасних на міському стадіоні м.Бібрка;

Закупівля медичного пристрою напівавтоматичного зовнішнього
дефібрилятора для Бібрської районної лікарні;
Встановлення дитячого ігрового
комплексу «Три башти» по вул.
Уляни Кравченко»;
«Чиста вода» (кінець
вул.Грушевського, с.Малі Ланки)»
«Влаштування майданчика з
тренажерним обладнанням по
вул. Шевченка»
«Закупівля інвентарю для
облаштування дитячої ігрової зони» в ОЗНЗ.
Діяльність Бібрської міської
ради
- Оптимізовано структуру та систему роботи апарату міської ради;
- Введено нові послуги для мешканців громади;
- Створено умови для безперешкодного звернення громадян та
отримання в максимально короткий час відповідей та рішень;
- Придбано оргтехніку для покращення сервісів;
- Відремонтовано приміщення
міської ради та встановлено нові
меблі ;
- Облаштовано та обладнано
приміщення конференц-залу для
роботи ради, виконавчого комітету
та для зборів громадян;
- за сприяння Бібрської міської
ради відкрито нотаріальну контору у м. Бібрці;
- відкрито відділення пенсійного
фонду у м. Бібрці.
Робота ради, виконавчого комітету та апарату Бібрської
міської ради
За звітний період проведено 26
сесій Бібрської міської ради та 38
засідань виконавчого комітету. За
результатами засідань ухвалено
1531 рішення ради та 422 рішення виконавчого комітету за заявами громадян, на звернення організацій, підприємств. Усі рішення
оприлюднені на офіційному сайті
Бібрської міської ради.
Із метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян,
підвищення ефективності роботи
міської ради, виявлення проблем,
які турбують жителів територіальної громади за звітний період розглянуто близько 2300 письмових
звернень громадян, а також близько 1200 звернень установ і організацій, на які дано відповіді. Видано понад 10000 довідок.
Доступ до публічної інформації, висвітлення діяльності Бібрської міської ради
З метою забезпечення виконан-
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ня Закону України «Про доступ до
публічної інформації» діє офіційний сайт Бібрської міської ради
www.bibrka-rada.gov.ua.
Портал містить рубрики, в яких
висвітлюється інформація про діяльність міської ради та виконавчого комітету, зокрема протоколи та
рішення сесій Бібрської міської
ради VІІ демократичного скликання та виконавчого комітету, перелік послуг, які надаються виконавчим комітетом, новини міста, інформаційні ресурси міста, історія
міста тощо.
Утворення ОТГ - об’єднання
громад
Бібрський міський голова та Бібрська міська рада виступила ініціатором добровільного об’єднання
територіальних громад. Громади
сіл Великоглібовицької, Ланівської, Романівської, Свірзької, Стрілківської сільських рад, міста Бібрка і села Шпильчина Бібрської
міської ради надали згоду об’єднатись у Бібрську об’єднану територіальну громаду. Ми зараз на завершальному етапі об’єднання –
23 грудня вибори голови та депутатів ОТГ.
Підписано Угоду про партнерство між містом Бібрка
та Ґміною Пишніца Підкарпатського воєводства
(Республіка Польща)
7 листопада 2017 р. у приміщенні Бібрської міської ради підписана Угода про партнерство та співпрацю між містом Бібрка та Ґміною Пишніца Підкарпатського
воєводства (Республіка Польща).
Угоду підписали Бібрський міський голова Роман Гринус та війт
ґміни Пишніца Підкарпатського
воєводства (Республіка Польща)
Тадеуш Бонк.. Підписана Угода
передбачає співпрацю між сторонами за такими напрямками:
- регіональний та місцевий розвиток,
- культурне співробітництво,
- економічне, комерційне та ділове співробітництво,
- співпраця у сфері охорони навколишнього середовища, у заходах
щодо енергозбереження і раціонального використання потенціалу природи,
- співпраця в галузі спорту та
туризму,
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- співробітництво щодо участі в
структурах
транскордонного
співробітництва,
- співпраця у використанні допомоги Європейського Союзу.
Соціальна сфера
(реалізовано міські програми):
- ПРОГРАМА фінансування компенсації витрат на поховання громадян в м. Бібрка та с.Шпильчина
ПРОГРАМА фінансової підтримки учасників антитерористичної
операції, які проживають на території Бібрської міської ради
ПРОГРАМА поточного ремонту
житлово-комунального фонду м.
Бібрка
ПРОГРАМА водопостачання та
водовідведення с. Шпильчина
ПРОГРАМА фінансової підтримки комунального підприємства
«Бібрський комунальник»
ПРОГРАМА з відзначення державних та місцевих пам’ятних та
святкових дат на території Бібрської міської ради
ПРОГРАМА з охорони навколишнього природного середовища на
території Бібрської міської ради
ПРОГРАМА підтримки розвитку
футболу в м.Бібрка та
с.Шпильчина
ПРОГРАМА будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Бібрської
міської ради «Спортивний майданчик»
ПРОГРАМА надання пільг в
оплаті житлово-комунальних послуг, а саме послуг водопостачання
і водовідведення для учаснків
АТО
ПРОГРАМА продажу земель несільськогосподарського призначення на території Бібрської міської ради
ПРОГРАМА фінансової допомоги
дітям м.Бібрка та с.Шпильчина
для забезпечення медикаментами
в умовах стаціонарного лікування
у Бібрській районній лікарні
ПРОГРАМА підтримки талановитих дітей м.Бібрка та
с.Шпильчина
ПРОГРАМА конкурсу мікропроектів м.Бібрка.
HYPERLINK "http://www.bibrkarada.gov.ua/uploads/content/28/
file/148407053828.pdf" ПРОГРАМА
стерилізації безпритульних тварин на території Бібрської міської
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Соціальна політика
За 2016-2018 роки рік з бюджету
Бібрської міської ради надано фінансову допомогу на суму 393,300
тис.грн:
35 учасникам АТО, мобілізованим для участі в антитерористичній операції на сході України, на
суму 78 тис.грн
83 особам на лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем на суму 256,24 тис.грн.
27 дітям за Програмою фінансової допомоги дітям м.Бібрка та
с.Шпильчина для забезпечення
медикаментами в умовах стаціонарного лікування в Бібрській
районній лікарні на 2017 рік на
суму 24 ,560 тис. грн
учасникам міжнародних змагань
з кіокушинкай карате на суму
25.000 тис.грн.
на поховання померлих 7-ом сім’ям на суму 9,500 тис.грн.
Земельні відносини та містобудування:
- Учасникам АТО надано у власність 78 ділянок для будівництва
житла, а також земельні ділянки
для ведення садівництва та під
індивідуальне гаражне будівництво;
- організовано земельні торги
(аукціони) з продажу права оренди на земельні ділянки для розміщення і подальшої експлуатації
АЗГП (автогазозаправного пункту)
для торгівлі скрапленим вуглеводневим газом) у м.Бібрка, а також
для багатоквартирної житлової
забудови по вул. Уляни Кравченко, Обширна у м.Бібрка;
- триває процес впорядкування
документації на земельні ділянки
під приватизованими об’єктами
для бізнесу;
- виготовлено документацію на
земельні ділянки для обслуговування будівель комунальної власності;
- мешканці Бібрки та Шпильчини отримали понад тисячу рішень
Бібрської міської ради щодо отримання у власність земельних ділянок з різним цільовим призначенням;
- проведено 25 громадських слухань.

Далі буде

Увага! Конкурс!
Бібрська міська рада оголошує конкурс (серед школярів) на кращі прикраси для
міської ялинки. Вироби приймаються до 19 грудня. Авторам кращих прикрас –
призи від мерії.
Бібрський міський голова Роман Гринус
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ФОТОФАКТ

ідбулися зустрічі Бібрського міського голови та кандидатів у депутати від Громадянської позиції та
НРУ з громадами сіл Селиська та Романів. Під час зустрічей обговорено ряд проблем, а саме: дороги, заклади
освіти, Народні доми, вуличне освітлення, під’їзд мешканців села Селиська до Бібрки (розробка нової маршрутної схеми, це питання також стосується с. Під’ярків). Почуто багато пропозицій, які обов’язково планується реалізовувати в наступному бюджетному році

У

ФОТОФАКТ

неділю, 2 грудня, у Народному домі села Свірж драмгурток Народного дому м.Бібрки під керівництвом
Н.Свіжак представив уривки драм І.Керницького "Ясні ночі"
та О.Чинилук "Випадок над Збручем". Згодом відбулася зустріч мешканців села з Бібрським міським головою та кандидатом на Голову ОТГ Гринусом Романом, кандидатами в депутати від села Свірж Романом Батогом, Оксаною Зінчук,
Миколою Тарнавчуком, Романом Гутником й Ігорем Стахом.

ФОТОФАКТ

ДО УВАГИ ВІРЯН

суботу Бібрку відвідав народний депутат України, голова Народного Руху України Віктор Кривенко. Він закликав мешканців
громади підтримати на виборах чинного міського голову Романа Гринуса та команду кандидатів від НРУ.

Розклад служінь у церкві
Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:

У

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

П'ятниця, 7.12
- 07:00 Сповідь
- 08:00 Свята Літургія на всяке
прохання
- 18:00 Молебень до Ісуса Христа з суплікацією
Субота, 8.12
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 9.12
- 09:00,- 11:00 Свята Літургія
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