Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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МАЙДАН: НАЗУСТРІЧ СВІТЛУ

и запалимо Вам свічки, аби
Ви бачили: вогонь горить!
Аби Ви знали, що серед багатьох
зневірених є ті, хто тримає зв'язок
із Вами - Воїнами Світла...Прийди
на Кобзаревий майдан 22 лютого і
запали свічку пам’яті.
Ушануй наших Героїв!
Початок о 17:00 годині.
«Людина біжить назустріч кулі
із дерев’яним щитом, із гарячим
серцем,
Із головою в лижному шоломі, повному крові…
Що казати їхнім мамам?
Що казати їхнім дітям?...»
( Галина Крук)

П

БІБРСЬКА ОТГ СЕРЕД КРАЩИХ ГРОМАД ОБЛАСТІ

ідбито підсумки прийому
заявок на цьогорічний обласний конкурс проектів місцевого
розвитку (конкурс мікропроектів).
З усієї Львівщини зареєстровано
2130 заявок. Заявки розподілено
за такими пріоритетними напрямками: школи, заклади культури,
охорона здоров’я, вуличне освітлення, комунальні заклади та установи ЛОР, заклади дошкільної
освіти, інші пріоритети.
Новостворена Бібрська ОТГ (на
час подачі заявок ОТГ існувала
лише два тижні) виявилась серед
кращих громад: із 40-ка громад
області ми посіли третє місце за
кількістю поданих заявок—31 конкурсна заявка.
Дуже приємно, що кожен старостинський округ подав заявки на
конкурс (лідером серед старостинських округів став Романівський—
6 заявок). Це є наочним результатом децентралізації, адже попередні роки такої активності на території громади не було (минулоріч
із території майбутньої ОТГ подали лише 15 заявок).
Щодо пріоритетів, то найбільша
кількість заявок від громади надійшла за напрямком «заклади
освіти» - 11.
Далі подаємо перелік конкурсних
заявок:
1. Придбання медичного облад-

нання для амбулаторії ЗПСМ.
2. Капітальний ремонт частини
вулиці Вітовського (біля Каплички Пресвятої Богородиці) м.
Бібрка.
3. Придбання обладнання та інвентарю для Бібрської музичної
школи.
4. Реконструкція вуличного освітлення в селі Підгородище.
5. Капітальний ремонт підлоги із
заміною дверей у Народному
домі в селі Підгородище
6. Капітальний ремонт (із заміною
вікон) будівлі кінотеатру в м.
Бібрка.
7. Капітальний ремонт тротуарів
по вул. Шевченка з початку вулиці по непарних номерах до
буд. № 19) у м. Бібрка.
8. Будівництво каналізації по вул.
Винниченка, Котляревського в
м. Бібрка.
9. Реконструкція Народного дому
в с. Романів.
10.Реконструкція вуличного освітлення в селі Під’ярків.
11.Капітальний ремонт фельдшерсько – акушерського пункту
в с. Під'ярків.
12.Капітальний ремонт покрівлі
Народного дому с. Малі Ланки
13.Капітальний ремонт частини
приміщення 9-ї групи ДНЗ
"Сонечко" в селі Свірж.
14.Капітальний ремонт тротуарів

по вул. Л. Курбаса (вздовж майданчинка зі штучним покриттям) у м. Бібрка.
15.Реконструкція вуличного освітлення в с. Селиська.
16.Капітальний ремонт приміщень Народного дому
с.Любешка.
17.Капітальний ремонт покрівлі
школи корпусу №1 с. Стоки.
18.Капітальний ремонт частини
приміщень Народного дому в
с. Підмонастир.
19.Капітальний ремонт частини
приміщень Народного дому в
с. Великі Глібовичі.
20.Капітальний ремонт даху будівлі школи с. Любешка.
21.Капітальний ремонт даху та
заміна дверей амбулаторії
ЗПСМ.
22.Капітальний ремонт системи
опалення в Будинку дитячої та
юнацької творчості м. Бібрка.
23.Капітальний ремонт коридорів
та сходових кліток в ДНЗ
«Сонечко» м.Бібрка.
24.Капітальний ремонт фасаду
Народного дому м. Бібрка.
25.Капітальний ремонт даху музичної школи корпус № 1 в м. Бібрка
26.Капітальний ремонт будівлі
народного дому у с. Волощина
продовження на 2-й стор.
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а минулих вихідних відбувався Чемпіонат України з
кіокушинкай карате в м.Одеса,
серед вікової групи «кадети» 14-16
років, цьогоріч у складі команди
Львівської області були 9 чоловік з
Бібської громади. Змагання відбувалися у 2ох розділах:«куміте» бої та «ката» - техніка. За результатом змагань здобули 1 місце по
куміте- Наугольник Олег, 1 місце
по ката - Чабан Мар‘яна, 2 місце
по ката - Березка Ігор. Змагання
відбуваються один раз на рік , і
їхня мета—сформувати збірну команду України. Кожна область
висуває 2ох найкращих спортсменів у ваговій категорії. Методом
комп”ютерного жеребкування визначається сітка зустрічей, всі зустрічі спортсменів відбуваються по
олімпійскій системі(на виліт). Ті,
хто посідають 1 та 2 місце, потраппочаток на 1-й стор.

27.Капітальний ремонт даху будівлі школи с. Шпильчина.
28.Капітальний ремонт глядацьких трибун та території міського стадіону у м. Бібрка
29.Капітальний ремонт прибудинкової території (облаштування
громадського
простору
"Дружимо будинками") по вул.
Уляни Кравченко між будинками №19 і №21 в м. Бібрка
30.Капітальний ремонт системи
безпеки (зі встановленням системи відеонагляду) в ОЗНЗ
І_ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко у
м. Бібрка
31.Придбання інтерактивного мультимедійного комплексу у Великоглібовицькому ЗЗСО І-ІІІ
ст. ім. Ю. Головінського.
Загальна кошторисна вартість
усіх проектів—понад 10 мільйонів
гривень, з котрих планується залучити з обласного бюджету майже 5 мільйонів гривень, внесків
громадян та спонсорів (грошових
та негрошових) - понад два мільйони, кошти Бібрської ОТГ—
близько 3,5 мільйонів.
Усі проекти є однаково важливими та потрібними для громади,
тому ми сподіваємося на перемогу
та реалізацію всіх проектів.
Результати конкурсу будуть оголошені конкурсною комісією
Львівської облради у квітні.

Виконавчиій комітет БМР

ляють у Збірну України та представлятимуть Державу на міжнародних змаганнях у 2019 році.
Конкуренція була надзвичайно
висока, до прикладу, Наугольник
Олег, котрий посів 1 місце, пройшов 5 кіл ( кожен суперник був
переможцем свого попереднього
бою). У Фіналі зустрічаються 2оє
непереможних. 5 кіл на змаганнях означає, що було від 16 до 32
учасників у категорії. Вітаємо
наших спортсменів із місцем у
збірній команді України та бажаємо вдалої підготовки до Чемпіонату Європи в м. Празі (Чехія) в
червні. Спорт є спорт, завжди
шкода, коли не всі спортсмени досягають п:”єдесталу, але це не
причина зупинятись, - це новий
виклик до наполегливіших тренувань та пошуків шляху до перемоги. P.S. 23 березня вболівайте за

З

нашу команду з Перемишлян та
Бібрки
на
Першій
дитячоюнацькій Європейській першості з
Фулконтакт карате (об'єднання
всіх повноконтактних версій карате) в Тель-Авіві, Ізраїль.
Руслан Жуков

ФОТОФАКТ

авдяки ефективній співпраці місцевої влади з
народним депутатом України
Віктором Кривенком та його
консультантом-помічником
Сергієм Дзядиком заклади
освіти та культури громади
отримали оргтехніку на загальну суму 100 тис. грн (з
держбюджету).
А саме: для Бібрського садочку—холодильник, пральна
та сушарна машина, для Бібрського Народного дому та Великоглібовицької початкової школи - мультфункційні присторї, для Бібрської
школи—інтерактивна дошка, для Свірзької школи та Бібрського будинку школяра принтери.
Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

П

ФОТОФАКТ

рощання з колядою
15 лютого відбувся перший спільний захід Бібрської громади
«До Стрітення від Різдва лине краєм коляда». Усі старостинські округи представили різдвяні привітання в різних форматах.
На сцені—вертеп із с. Великі Глібовичі
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ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ
⬜️ Пенсіонери отримають допомогу від держави
для оплати комунальних платежів за лютий 2019
року у березні разом із пенсією.
⬜️ Всі решта субсидіантів зможуть отримати субсидію з 12 березня у найближчому відділенні Ощадбанку за пред’явленням паспорта та ідентифікаційного коду.
⬜️ Увага! Таке поняття, як обов’язковий платіж,
скасовується. Домогосподарство отримає субсидію
готівкою та має самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію, а кошти, які
залишаться після оплати комуналки, може використати на свій розсуд.
⬜️ Оплата комунальних платежів після 20 березня

У

СТРІТЕНСЬКІ АНГЕЛИКИ

суботу, 16 лютого, на Погулянці було людно. Всеукраїнський конкурс у різних номінаціях
зібрав тисячі дітей із різних регіонів нашої України.
Бібреччину представляли
«Викрутасики»: молодша та старша група, та солістка ОЗНЗ
«Бібрської ЗОШ І-ІІІст.» ім.Уляни
Кравченко Шпитко Іванна.
Призові місця отримали всі наші
учасники:
молодша група «Викрутасики» І
місце (керівник Олена Крутник);
старша група «Викрутасики» ІІ
місце (керівник Олена Крутник);
Іванна Шпитко - лауреат ІІІ премії (керівник Н.Добуш, Курись
Тетяна).

не впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року у домогосподарства буде протермінована понад місяць заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на
новий період 2019-2020рр не призначатимуть.
Нагадаємо, щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Тому всім
отримувачам субсидій потрібно обов’язково подати
Заяву і Декларацію про доходи в управління соціального захисту населення. Автоматичне перепризначення допомоги стосуватиметься лише тих, хто
звернувся за субсидією вперше у 2019 році

Перемишлянський відділ обслуговування громадян

Повідомлення
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проекті містобудівної документації «Детальний
план території на земельну ділянку площею 25,2000 га. для
розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язаніз користуванням надрами у с. Великі
Глібовичі

Планування проектованої території
передбачає впорядкування ділянки
площею25,2000 га для розміщення та
експлуатації основних, підсобних та
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами у с. Великі Глібовичі
Перемишлянського району. На проектованій ділянці передбачено будівництво:
ФОТОФАКТ
- кар’єру з видобутку піску;
- відвалів розкривних порід;
17 лютого 2019р. с. Стрілки Бібрської ОТГ ушановували Героїв Небес- - промисловий майданчик.
ної Сотні. Після святої літургії урочистою процесією багаточисельна На промисловому майданчику передгромада с. Стрілки зібралась у центрі села біля стели Героїв Небесної бачено:
Сотні. Місцевий парох церкви Івана Богослова отець Євген Борковсь- Мобільний вагончику як адміністративне і санітарно-побутове приміщенкий відслужив поминальну панахиду. Усі присутні виконали Гімн ня; Мобільна туалетна кабіна; КонтейУкраїни. Виступили міський голова Бібрської ОТГ Роман Гринус, в. нер для побутових відходів; Майдано. старости Стрілківського старостинського округу Володимир Влах, чик для поточного ремонту пересувної
директор НВК с. Стоки Богдан Собейко. Учнів Кохалик Ю., Закалик техніки і заправка її пальним; Майданчик для стоянки легкового транспорМ., Кіс Р. майстерно декламували поетичні твори про Героїв Майда- ту;
ну, І. Стойко зворушливо виконала пісні "Обірвалось життя", Майданчик для стоянки і заправки
"Плакала какар’єрної техніки; Контейнер для зберігання нафтопродуктів, уловлених
лина" ( дует І.
бензовловлювачем очисних споруд;
Стойко,
Л.
Протипожежний щит .
Цюк). На заПроект Детального плану території
вершення
рекомендований виконавчим комітетом Бібрської міської ради для оприцерковий хор
люднення та винесення на громадське
(керівник В.
обговорення (рішення № 14 від
Мурська) ви19.02.2019 р.).

конав "Боже
Великий єдиний".

Керуючий справами виконавчого комітету Бібрської міської ради
С.З.Охримович (81220, м. Бібрка, вул.
Тарнавського, 22, тел. 4-31-35 e-mail:
bibrka.rada@gmail.com)
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БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТЯРМАРОК
неділю, 3 березня, в місті
Бібрці на вул. Торговій,2 (біля Народного дому)
відбудеться благодійний концерт - ярмарок. Зібрані кошти
будуть передані на лікування за
кордоном онкохворого (рак
крові) Володимира Крисини,
народженого 2017 р. в селі Липівка Рогатинського району,
Івано-Франківської
області.
ХТО БАЖАЄ ДОЛУЧИТИСЯ
ДО БЛАГОДІЙНОГО КОНЦЕРТУ-ЯРМАРКУ, (співати, приготувати
смаколики,)
ДЗВОНІТЬ:
097 90 18 485—Леся
096 98 54 377—Мар'яна
Організатори ярмарку
Номер
картки
мами
Крисина Іванна Миколаївна
5168 7573 6523 9112
Номер телефону мами хлопчика (096)0896023 - Іванна

У

У

середу, 13 березня, о 17:00 годині до Народного дому м.Бібрки завітає Національна заслужена капела бандуристів України імені Г.Майбороди. Квитки можна
придбати в Народному домі. Вартість - 60 грн.
дитячий та 14 - 16 ряди, решта квитки - по
100 грн.
Керівник НД м. Бібрка Люся Сурмач

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П’ятниця, 22.02

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 23.02
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 24.02
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; катехизація
дітей які готуються до першого причастя
- 18:00 Реколекції для подружніх
пар. Заняття 2. Будинок Просвіти.
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

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

e-mail: bibrskivisti@gmail.com

Рукописи не повертаються

Реєстраційне свідоцтво:

Передрук матеріалів опублікованих у газеті дозволяється лише за письмового погодження редакції.

Серія ЛВ № 807/60

За зміст і достовірність статей відповідають автори.
Редакція не завжди поділяє позиції авторів.

Засновник:
Бібрська асоціація депутатів першого демократичного скликання
Газета «Бібрські Вісті»

Тираж: 300.
Друк : самостійно.

ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО
http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html

