Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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В КОНКУРСІ МІКРОПРОЕКТІВ БІБРСЬКА ОТГ СЕРЕД КАРЩИХ

Н

аша громада знову серед
лідерів: в обласному конкурсі за кількістю проектівпереможців—на 2-му місці (з 16ма проектами), та залучених коштів з обласного бюджету—понад
1,9 млн.—3-тє серед ОТГ області.
Також є ще 3 проекти, що не дотягнули кілька сотих бала. Сподіваємось, хоч один із них буде дофінансований.
Далі подаємо перелік проектівпереможців:
1.Капітальний ремонт прибудинкової території (облаштування
громадського простору "Дружимо
будинками") по вул. Уляни Кравченко між будинками №19 і №21
в м. Бібрка.
2.Капітальний ремонт (із заміною вікон) будівлі кінотеатру в м.
Бібрка по вул. Стрілецька, 1 (пам.
архітектури місцевого значення).
3.Капітальний ремонт системи
опалення з впровадженням електричних енергоощадних технологій
в Будинку дитячої та юнацької
творчості м. Бібрка.
4.Капітальний ремонт глядацьких трибун та території міського
стадіону у м. Бібрка
5.Капітальний ремонт тротуа-

рів по вул. Л. Курбаса (вздовж
майданчинка зі штучним покриттям) у м. Бібрка.
6.Капітальний ремонт частини
вулиці Вітовського (біля Каплички Пресвятої Богородиці) м. Бібрка .
7.Капітальний ремонт коридорів та сходових кліток в ДНЗ
«Сонечко» м.Бібрка.
8.Капітальний ремонт приміщень Народного дому с.Любешка.
9.Капітальний ремонт даху музичної школи корпус № 1 в м. Бібрка вул. Тарнавського, 3.
10.Реконструкція Народного
дому в с. Романів.
11.Придбання обладнання та
інвентарю (музичних інструментів) для Бібрської музичної школи .
12.Придбання медичного обладнання для амбулаторії ЗПСМ в
м. Бібрка.
13.Капітальний ремонт фельдшерсько – акушерського пункту по
вул. Гайовій, 1 в с. Під'ярків.
14.Капітальний ремонт системи безпеки (зі встановленням системи відеонагляду) в ОЗНЗ І_ІІІ
ст. ім. Уляни Кравченко у м. Бібрка.

15.Придбання інтерактивного
му льт име ді йно го ко мпле ксу
(інтерактивна дошка, мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом, ноутбук вчителя,
монтажний комплект , який складається з кріплення для проектора та комплекту кабелів для підключення та інсталяції інтерактивного комплексу) у Великоглібовицькому ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Ю. Головінського.
16.Капітальний ремонт даху
будівлі школи с. Любешка.
Такого доброго результату нам
вдалось досягти завдяки злагодженій роботі щойно сформованого апарату Бібрської міської ради
та активних мешканців громади.
Особливо варто подякувати раднику міського голови (на громадських засадах) Юрію Федущаку,
котрий понад тиждень майже цілодобово консультував громадських активістів та допомагав готувати конкурсні заявки.
Сподіваємось на нові спільні
перемоги. Тільки активні громади
(та громадяни) здатні змінити нашу Україну!
Депутат Перемишлянської
районної ради Олег Довгаль

ЗУСТРІЧ ІЗ ЕКСПЕРТАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Львівського ЦРМС Галина Гречин та тер КНП Центру надання медико-санітарної допоД иректор
радник з юридичних питань Андрій Гнида зу- моги.
стрілися з представниками сфери охорони здоров’я
Бібрської громади.
Для Бібрської ОТГ, як новоутвореної, актуальними є
питання передачі комунального майна та повноважень з управління установами й закладами, які
ОТГ отримує від Перемишлянського району.
Сьогодні зустрілися із завідувачами Бібрської, Романівської та Свірзької амбулаторій сімейної медицини Центру надання первинної меддопомоги Бібрської ОТГ.
Серед присутніх також секретар ради, заступник
голови з гуманітарних питань та головний бухгал-

З офіційного сайту Львівського ЦРМС
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РЕЗУЛЬТАТИ 1-ГО ТУРУ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ
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БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНОК
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
ГАРАЖІВ

У

грудні 2018 року було розпочато роботи з благоустрою
ділянок під будівництво гаражів
по вул Уляни Кравченко. На
даний час роботи ще не завершені, але зроблено наступне: роздано ділянки кожному, хто був
присутній, вивезено залишки
пнів, дерев , землі. Плануємо
після Пасхи розпочати копання
фундаменту . Пізніше завеземо
пісок і щебінь для доріжок. У
«Вайбері » ство ре на гру па
"Гаражі", там ви можете перевірити звіт, знайти більш детальну інформацію про подальші
роботи, а також ділянки, які будуть виставлені під продаж.
Координатор проекту
Ірина Костирка

Явка виборців склала близько 70%

Б

УВАГА! КОНКУРС!

ібрська міська рада оголошує
конкурс на заміщення вакантної
посади головного спеціаліста відділу
освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради.
Перелік функціональних обов’язків,
питань для іспиту є на офіційному
сайті БМР. Додаткову інформацію
надає cекретар конкурсної комісії.
Документи подаються за адресою: м.
Бібрка, вул. Тарнавського,22, Бібрська міська рада

Виконавчий комітет Бібрської
міської ради

З

ФОТОФАКТ

авдяки
ефективній
співпраці місцевої влади з народним депутатом
України Віктором Кривенком та його консультантомпомічником Сергієм Дзядиком заклади освіти та
культури громади отримали оргтехніку (за кошти
держбюджету). А саме: три
ноутбуки, два ламінатори,
акустичну систему та дві
інтерактивні дошки.

ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМИ

В

раховуючи інтереси територіальної громади, з метою покращення організації
роботи та особистого прийому
г р ом ад ян сп ец і ал і ст а ми землевпорядниками відділу
архітектури, містобудування,
земельних відносин та інфраструктури виконавчий комітет
Бібрської міської ради вирішив
закріпити за спеціалістами зони обслуговування та встановити графік прийому громадян.
Сподарик Мар’яна Петрів-

на. Кожна друга і четверта середа місяця у приміщенні сільської ради с. В. Глібовичі: територія Великоглібовицької СР;
Кожна перша і третя середа
місяця у приміщенні сільської
ради с. Лани: територія Ланівської СР.
Царик Любомир Ярополкович.
З понеділка по п’ятницю (за
винятком кожного другого і
четвертого понеділка місяця) в
приміщенні Бібрської міської
ради: територія Бібрської місь-

кої ради;
Кожен другий і четвертий понеділок місяця в приміщенні
сільської ради с.Романів: територія Романівської СР.
Каганяк Стефанія Романівна.
Кожен другий і четвертий вівторок місяця у приміщенні
сільської ради с. Стрілки: територія Стрілківської СР;
Кожен перший і третій вівторок місяця у приміщенні сільської ради с. Свірж: територія
Свірзької СР;
Виконавчий комітет БМР
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КОНЦЕРТ ПАМ’ЯТІ ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО

середу, 10 квітня, у Народному домі м. Бібрки відбувся концерт «Присвята Василеві
Барвінському» - до 130-ліття від
дня народження видатного українського композитора та визначного представника музичної культури ХХ-го століття.
Вела захід викладач-методист
Львівського музичного коледжу
ім. С. Людкевича Роксоляна Гавалюк. Вона розповіла про життя
цієї непересічної особистості.
Віолончельні композиції відомого українського композитора, піаніста, музичного критика і педагога Василя Барвінського виконували відомий львівський музикант
Ярослав Мигаль (віолончель) та
викладач Львівського музичного
коледжу ім. С. Людкевича Галина
Курилич (фортепіано). Також виконали твори композитора заслужена артистка України, солістка
Львівської обласної філармонії
Наталія Дитюк (сопрано), відома
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українська піаністка, заслужена
артистка України Оксана Рапіта,
та відомий львівський піаністсоліст та концертмейстер, педагог,
заслужений артист України Мирослав Драган.
Організатор концерту—
всесвітньо відомий віолончеліст
Ярослав Мигаль. Завдяки віртуозному виконанню творів В. Барвінського цими видатними музикантами сучасності слухачі відчули

ФОТОФАКТ

неділю, 31 березня, відбулося відкриття виставки мистецьких робіт художнього відділу Бібрської музичної школи
(натхненник і організатор виставки - Леся
Гаєвишин) у Першому театрі у Львові. Раджу
відвідати. Бібрська громада добре стартує в
мистецькому плані. Дякуємо Лесі Гаєвишин, Івану Герчаківському, Дарії Зав'яловій,
Ірині Артемяк.
Після відкриття виставки діти подивилися
виставу «Украдений сміх».

УРЯТУЙ ЖИТТЯ ДИТИНІ

І

з 2006 року Всеукраїнський благодійний фонд «Серце
до серця» в усіх регіонах України реалізовується щорічна благодійна акція зі збору коштів для лікування та
діагностики дітей із різними вадами.
Народний дім м.Бібрки цього року вже втретє бере активну участь у проведенні благодійної акції «Врятуй життя
дитині».
Мета акції, яка відбудеться 14 квітня (неділя) о 15:00
год, - порятунок життя і здоров’я Андрійка Літвінова ( діагноз: Гостра лімфобластична лейкемія + філадельфійська
хромосома) та Євгенка Стрижика (діагноз: СКТ головного
мозку та шиї, хвороба Moya – Moya stage І).
Вірю, що проведення таких благодійних акцій є платформою для єднання небайдужих людей, які прагнуть змінити бібрську громаду на краще власними прикладами.
Просимо всіх підтримати акцію «Врятуй життя дитині».
Тільки разом ми творимо ДИВО. І пам’ятаймо, ми даруємо Щастя, Здоров’я і Життя!!!
Начальник відділу культури виконавчого комітету Бібрської міської ради Люся Сурмач

всю велич та красу української
музики. Особливо вразив солоспів
“Ой люлі, люлі, моя дитинко” (на
слова Т.Шевченка) у виконанні
Н.Дитюк.
Приємно, що концерт відвідали
багато учнів. Це був для них найкращий урок музики.
Глядачі вітали музикантів оваціями.
Наш. кор.
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До уваги мешканців!
Аптека "Сториця" підписала угоду з Національною службою здоров'я України договір про
участь у програмі "Доступні ліки".
До цього переліку включено медикаменти від
серцево-судинних захворювань, бронхіальної
астми та діабету ІІ типу.
Відпуск ліків буде здійснюватись виключно за
електронними рецептами з 08.04.2019 за адресою: м.Бібрка, вул. Василя Стуса, 41а.
Деталі за телефоном +38(067)-255-00-90

УВАГА—РОБОТА!
На роботу в м. Бібрка потрібні чоловік
або жінка віком від 18 до 45 років. Робота позмінна.

м. Бібрка, ТЦ «Рукавичка»

Деталі за телефоном: (096) 998 76 26
До відома батьків, діти яких перебувають в
ДНЗ «Сонечко» м. Бібрка. У зв’язку із зміною
дохідних рахунків у відділенні Державного
казначейства України у Перемишлянському
районі оплачена батьківська плата буде перезарахована на нові рахунки відділенням Державного казначейства. Батькам які не здійснили оплати станом на 09.04.2019 р. будуть
надані квитанції з новими реквізитами .

ОГОЛОШЕННЯ
Продам 3-кім. кв-ру в місті Бібрка, 66.2/54.4/7.5 кв.м., 2/2 цегла, чешка, косметичний ремонт, кімнати ізольовані, опалення: пічне. Вигоди окремо. Балкон. Хороший житловий стан. Гараж+підвал+земля 6 сотих.
Ціна договірна. Тел. (098) 231-62-94 (Уляна)

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
м. Бібрки:
П’ятниця, 12.04
- 06:00 Сповідь
- 08:00 Літургія напередосвячених
Дарів; Сорокоуст
- 19:30 Хресна Дорога для дітей
Субота, 13.04
- 06:00 Сповідь
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:30 Вечірня
Неділя, 14.04
- 09:00, 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; підготовка
дітей до першого причастя
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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