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У

п’ятницю, 1 березня,
Львівщина прощалася з
нашим земляком, бійцем батальйону
"Львів"
Ігорем Гуменчуком.
Похоронні богослужіння відбулись у Гарнізонному храмі
святих апостолів Петра і Павла. Поховали бійця на Личаківському кладовищі.
Ігор ще у 2014 році одним з
перших вступив до лав бата-

ШЕВЧЕНКОВІ ДНІ В БІБРЦІ
неділю, 10 березня 2019р.
У о17:00
год у Народному

домі м. Бібрки відбудеться літературно-мистецький захід
"Я не одинокий..." (глядацька
зала)
•
18:00 год на Кобзаревому
майдані - Панахида до рок о в и н
с м е р т і
Т.Г.Шевченка
•
- 18:15 год - флешмоб
"Кобзарева
весна" (виставка "Кобзарів")

льйону «Львів». За час служби
пройшов 16 ротацій у зоні бойових дій у Луганській та Донецькій областях.
У нього залишились донька,
двоє синів та дружина.
Бібреччина сумує з приводу
важкої втрати.
Герої не вмирають!

ОГОЛОШЕННЯ

У

Бібрській міській раді
для зручності мешканців відділ, що займається
видачею довідок, перенесено на перший поверх.
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футбольна школа
Д итяча
«ЛІДЕР» м. Бібрки - переможець турніру з міні-футболу
"Кубок 40-річчя ДЮСШ "Янтар"
м. Новояворівськ"
Вихованці нашої школи взяли
участь і здобули перемогу у футбольному турнірі з нагоди відзначення 40-ліття дитячо–юнацької
спортивної школи «Янтар» у м.
Новояворівськ.
Загалом у турнірі, що тривав
протягом 22-23 лютого, взяли участь 10 команд 2008 року народження, зокрема:
▪ ДЮСШ «Янтар» м. Новояворівськ;
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НАШІ ПЕРЕМОГИ
▪ ДЮСШ «Кам’янка – Бузька»;
▪ ДЮСШ «Мостиська»;
▪ ДЮСШ «Городок».
Юні та прогресивні футболісти
нашої Дитячої Футбольної Школи
«ЛІДЕР «у фіналі здолали ДЮСШ «Мостиська» з рахунком 4:2, а
Гуменчук Остап отримав звання
кращого гравця турніру.
Адміністрація школи хоче висловити велику подяку тренеру ко▪ ФСК «Янтарний» м. Новояво- манди Самсону ГОДВІНУ за вирівськ;
ховання та безперервну підтрим▪ ДЮСШ «Добротвір»;
ку наших чемпіонів, які здобули
▪ ДЮСШ «Коломия»;
трофей.
▪ СДЮШОР – 4 Львів;
▪ ДЮСШ «Жовква»;
Адміністрація школи «Лідер»

УВАГА КОНКУРСИ!
Бібрська міська рада оголошує
кваліфікаційним рівнем бакалавконкурс на заміщення вакантної
ра.
посади спеціаліста І категорії відді- • Знання чинного законодавства,
лу освіти виконавчого комітету Бібінших актів законодавства з пирської міської ради.
тань освіти.
Вимоги до кандидатів:
• Вільне володіння державною мо• Громадянство України.
вою.
• Наявність базової вищої освіти • Володіння персональним комп’відповідного професійного спряютером в режимі користувача.
мування
за
о с в і т н ь о - Перелік функціональних обов’яз-

ків, питань для іспиту та додаткова
інформація щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.
Документи подаються за адресою:
м. Бібрка, вул. Тарнавського,22,
Бібрська міська рада

Бібрська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу
освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради.
Вимоги до кандидатів: Громадянство України.
Наявність вищої освіти відповідного
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань
освіти.
Вільне володіння державною мовою.
Стаж роботи за фахом на службі в
органах місцевого самоврядування
або в державній службі на посаді
провідного спеціаліста на менше 1
року
чи стаж роботи за фахом в
інших сферах управління не менше

3 років.
Володіння персональним комп’ютером в режимі користувача..
Перелік функціональних обов’язків,
питань для іспиту та додаткова інформація надається cекретарем
конкурсної комісії.
Документи подаються за адресою: м.
Бібрка, вул. Тарнавського,22, Бібрська міська рада

Бібрська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу
культури, туризму, сім’ї, молоді,
спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської
ради.
Вимоги до кандидатів: - Громадянство України.
- Повна вища освіта відповідного
професійного спрямування
(гуманітарного) за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста.
- Стаж роботи за фахом на службі в
органах місцевого самоврядування
або державній службі на посаді спеціаліста I чи II категорій не менше
1 року або стаж роботи за фахом в
інших сферах управління не менше
2 років.
- Знання чинного законодавства,
інших актів законодавства з питань
освіти.

- Вільне володіння державною мовою.
- Володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.
Перелік функціональних обов’язків,
питань для іспиту та додаткова інформація надається cекретарем
конкурсної комісії.
Документи подаються за адресою: м.
Бібрка, вул. Тарнавського,22, Бібрська міська рада

Бібрська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу
«Публічна бібліотека Бібрської міської ради» (місце знаходження:
81220, Львівська область, Перемишлянський район, вул. Тарнавського,
16)
Загальні вимоги до кандидатів:
вища освіта в бібліотечній галузі чи
вища освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста або стаж роботи в бібліотечній сфері (чи сфері культури) не
менше трьох років на керівній посаді;
володіння державною мовою;
знання чинного законодавства в
бібліотечній сфері;
володіння персональним комп’ютером у режимі користувача;
здатність за своїми діловими і мора-

льними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки;
Перелік функціональних обов’язків,
питань для іспиту та додаткова інформація надається cекретарем конкурсної комісії.
Документи подаються за адресою: м.
Бібрка, вул. Тарнавського,22, Бібрська міська рада
Секретар конкурсної комісії
С.З. Охримович
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ТОЛОКА
друзі, вже цієї суботи
Д орогі
запрошуємо Вас до Бібрки

на толоку, аби в товаристві однодумців приємно та корисно провести цей чудовий весняний день.
Спільно ми розпочинаємо відродження тривалий час занедбаної,
більш відомої як «кінотеатр», найгарнішої та найлегендарнішої будівлі міста - споруди товариства
«СОКІЛ».
В рамках толоки маємо наступні
завдання:
•прибирання будівлі та території від будівельного та побутового
сміття;
•виокремлення, сортування та та підпорної стінки.
Потреби:
складування у безпечному місце
•люди: 15 - 25 чоловік;
елементів, що підлягають повто•техніка: автовишка (3 – 4 год.),
рному використанню на об’єкті;
вантажівка
для вивезення сміття
•дрібний ремонт вікон та две(1
–
2
ходки),
бензопила;
рей для захисту від атмосферного
•інвентар: шуфлі, граблі, щітки
впливу та протиправних дій третіх осіб;
дротяні, вуличні та хатні віники,
•локальний ремонт пошкодже- мішки для побутового та будівених елементів дахівки, очистка льного сміття, рукавиці.
О р г ан і з а то р и з а х о ду : Б Ф
даху від самосіву та моху;
«Спадщина.УА»
спільно з Бібрсь•очистка та фарбування метакою міською радою.
левих елементів фасаду;
Подія відбувається в рамках
•влаштування тимчасових по- програми ревіталізації тривалий
ручнів вздовж парадних сходів

В

час покинутої будівлі кінотеатру,
первинно - штаб-квартири товариства «Сокіл», під мультифункціональний культурно-мистецький
простір – «Центр спадщини Бібрки».
Також зараз ми у пошуку будьякої цінної інформації про споруду. Якщо у Вас є архівні матеріали, старі фотографії, наукові дослідження чи місцеві легенди, ми
будемо Вам щиро за них вдячні.
Приносьте!
Контактний телефон: +38 (067)
340 02 46.

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ ПОПЕРЕДНІХ КОНКУРСІВ

ідповідно до розпоряджень
Бібрського міського голови
проведено конкурси на заміщення
таких вакантних посад та визначено переможців:
Начальник відділу освіти –
Влах Зоряна Степанівна
Спеціаліст І категорії
(спеціаліст з ведення реєстрації
місця проживання фізичних осіб),
– Шайб Ганна Михайлівна

Начальник відділу державної
реєстрації, – Поломаний Володимир Дмитрович
Головний спеціаліст виконавчого комітету – Федущак Надія Казимирівна
Начальник відділу культури,
туризму, сім’ї, молоді, спорту та
соціальної політики, – Сурмач
Люся Петрівна
Начальник відділу містобуду-

ФОТОФАКТ
3 березня біля Народного
дому в місті Бібрці відбувся
благодійний концерт - ярмарок для онкохворого Володі
Крисини з села Липівка, що
на Рогатинщині. Ми щиро
вдячні голові міської ради
Гринусу Романові, Люсі Петрівні Сурмач за підтримку в
організації, хлопцям і дівчатам , які співали. Вдячні
всім мешканцям Бібрки за
допомогу в зборі коштів на
лікування за кордоном Володі. Під час концерту - ярмарки бул о
з і б р а н о
2 3
9 1 0
Г р н .
Родина Крисини дякує всім, хто долучився до проведення цього
благодійного заходу.

вання, архітектури, земельних
відносин та інфраструктури, – Демчук Наталія Георгіївна
Головний лікар Комунального
некомерційного підприємства
«Центр первинної медико санітарної допомоги», – Горинь
Олександр Степанович.
Секретар Бібрської міської ради
Ігор Стах

Повідомлення
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті
містобудівної документації «Детальний
план прибудинкової території багатоквартирного будинку ОСББ «Райок-Д» по вул.
Галицька, 113 у м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області»
Планування проектованої території передбачає впорядкування ділянки площею 0,2821 га прибудинкової території
багатоквартирного житлового будинку.
Відповідальним за організацію розгляду
пропозицій громадськості до вказаного
проекту є керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету Бібрської міської
ради С.З.Охримович (81220, м. Бібрка,
вул. Тарнавського, 22, тел. 4-31-35) e-mail:
bibrka.rada@gmail.com.
Виконавчий комітет
Бібрської міської ради
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ПОДЯКА

ні.

У

середу, 13 березня, о 17:00 годині до Народного дому м.Бібрки завітає Націона-

льна 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

В

исловлюємо слова щирої подяки за допомогу в лікуван-

Слова вдячності за підтримку та
допомогу висловлюємо парафіянам
церкви Покрови Пресвятої Богородиці та її настоятелю о. Миколі , о.
Зеновію, парафіянам церкви святого Івана Богослова та її настоятелю
о. Євгену, сестрам Пресвятої Родини.
Дякуємо за спільні молитви за
здоров’я та виздоровлення.
Також на допомогу прийшли
співробітники Бібрської міської лікарні, пункту медичної допомоги м.
Бібрки та м. Перемишляни, ЦТЕ
№5 (УПЕ), Бібрська міська рада,
Стрілківська сільська рада, родичі,
близькі друзі, однокласники, добрі
знайомі та сусіди. Сердечна подяка
Вам усім.
Завдяки зібраним коштам вдалося зробити всі необхідні діагностичні дослідження, аналізи, операцію.
Щиро вдячні за молитви, кожне
добре слово, обійми, повідомлення.
Хай Бог береже кожного з Вас і
Ваші родини в здоров’ї.
Від щирого серця,
Оля Козакевич з родиною

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П’ятниця, 8.03
- 08:00 Свята Літургія за упокій заказна
Субота, 9.03
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 10.03
- 09:00, 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; підготовка
дітей до першого причастя
- …... Вечірня з поклонами (час буде
повідомлено після недільних літургій)
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

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