Громада – великий чоловік
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На сесії Бібрської міської ради
У п’ятницю, 3 червня 2016 р., у Будинок дитячої та юнацької творчості відбулась VI-а сесія
Бібрської міської ради VII демократичного скликання. На цьому засідання рада затвердила
Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності на території Бібрської міської
ради, Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності на території
Бібрської міської ради, Про створення ритуальної служби та затвердження Положення про
порядок надання ритуальних послуг на території Бібрської міської ради, Положення про порядок
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території
Бібрської міської ради та Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності на території Бібрської міської ради, оприлюднила проект рішення
Про внесення змін до Положення про плату за землю на території Бібрської міської ради. Рада
також своїм рішення рада надала виконавчому комітету Бібрської міської ради повноваження з
отримання доступу до Державного земельного кадастру та надання відомостей з Державного
земельного кадастру. Цим рішенням Бібрська міська рада розширила перелік послуг, які
надаються виконавчим комітетом Бібрської міської ради. На сесії надано дозволи на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для обслуговування об’єктів комунальної власності (приміщення міської
ради, Просвіти, дитячого садочка, Будинку дитячої та юнацької творчості). Це перший крок до
закріплення земельних ділянок для обслуговування будівель комунальної власності. На сесії
також надано дозвіл на розроблення детального плану території під розміщення зупинкового
комплексу по вул.Грушевського за кошти інвестора, який пропонує збудувати зупинку разом із
продуктовим кіоском. Рада своїм рішенням встановила надбавку
до зарплати державному
реєстраторові речових прав на нерухоме майно, який є у штаті виконавчого комітету. Кошти
від реєстрації нерухомого майна надходять до бюджету Бібрської міської ради і, згідно з чинним
законодавством, надбавку до зарплати реєстратора визначає рада у відсотках від отриманих
містом коштів. Рада ухвалила рішення про співфінансування двох проектів, що подаються на
конкурсний відбір, - «Поточний ремонт вул. Івана Франка – А. Шептицького у м. Бібрка
Перемишлянського району Львівської області» та «Реконструкція водопроводу від водозабору до
вул. Птахівничої в м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області».
Рада проголосувала за зміни до бюджету на 2016 рік, які передбачають співфінансування 2
мікропроектів, які виграли обласний конкурс - «Капітальний ремонт освітлення території і
огорожі ДНЗ «Сонечко» в м.Бібрці Перемишлянського району Львівської області» і «Капітальний
ремонт 2-х кімнат Народного дому «Просвіта» в м.Бібрці Перемишлянського району Львівської
області», а також виділення коштів для виготовлення кошторисної документації на проведення
капітального ремонту (заміна вікон та дверей) у Бібрській ЗОШ ім.УляниКравченко.
Рада також розглянула понад 60 заяв громадян і організацій щодо надання дозволів на
виготовлення документації та приватизацію земельних ділянок. Більшість із них отримала
позитивні рішення.
Рада проголосувала за звернення до Служби автомобільних доріг про встановлення пішохідних
переходів на вулицях Львівська та Галицька, а також за встановлення знака «Заборонена
зупинка» з одного боку вул.Г.Тарнавського.
Секретар Бібрської міської ради Н.Федущак

Львівщина прийматиме ювілейну 60-у міжнародну багатоденну велогонку
українсько-польської дружби

У зв’язку із проходженням
територією Львівської області
13 - 15 червня 2016 року
ювілейної 60-ї міжнародної
велогонки українськопольської дружби, маршрут
якої 14.06.2016 року
пролягатиме дорогою м.Бібрки,
просимо мешканців бути
уважними на дорозі.

Інформація про проведення гонки додається
13- 15 червня 2016 року Львівщина прийматиме ювілейну 60-ту міжнародну багатоденну велогонку
українсько-польської дружби, яка відбуватиметься на території України дорогами Львівської та
Івано-Франківської областей (2 етапи), а на території Республіки Польща - територією Замойського
повіту Люблінського воєводства (4 етапи).
З українського боку проведення велогонки забезпечують Міністерство молоді та спорту України,
управління фізичної культури та спорту Львівської та Івано-Франківської обласних державних
адміністрацій; Жовківська, Жидачівська, Пустомитівська, Перемишлянська районні державні
адміністрації Львівщини; Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківщини;
Львівська міська рада; Всеукраїнська та обласна федерації велосипедного спорту, відділення НОК
України у Львівській області.
Загалом участь у цій представницькій міжнародній велогонці візьмуть участь 16 команд – по 8 з
України та Польщі. У складі української спортивної делегації змагатиметься й збірна велосипедистів
Львівської області (представник команди Андрій Каргут).
Загальна протяжність усієї велогонки близько 700 км (територією України майже 300 км).
Гонка розпочинається з української сторони на Жовківщині, а фініш очікується на польській
території у м. Замость.
14.06.2016 року
11 год. – офіційний старт першого етапу в с. Мелехів Жовківського району. Етап проляже за
маршрутом: Малехів – Винники – Бібрка – Рогатин – Бібрка – Давидів – кільцева дорога Львова –
площа перед стадіоном «Арена-Львів» (150 км).
Приблизно о 15 год. – фініш першого етапу біля стадіону «Арена Львів».
15.06.2016
11год. – старт другого етапу у Львові на площі поблизу Монументу Слави (вул. Стрийська, 66). Етап
проляже за маршрутом: Львів – Солонка – Тростянець – Луб'яна – Солонка - кільцева дорога Львова –
Пасіки-Зубрицькі – Кам'янопіль – Малехів – Куликів – м. Жовква – Добросин – м. Рава-Руська (145
км).
Приблизно о 15 год. – фініш в м. Рава – Руська.
Наступний етап міжнародної велогонки розпочнеться 16 червня у м. Замость.
Довідка.
Міжнародна багатоденна велогонка українсько-польської дружби була заснована з ініціативи
Келецького воєводства Польщі 1956 року на честь Василя Скопенка - полковника однієї з частин
Радянської армії, яка в роки Другої світової війни брала участь у визволенні від фашистів польського
міста Сандомира. Саме завдяки В. Скопенку було збережно від руйнувань чудові архітектурні
пам'ятки цього міста. Смертельно поранений командир заповів поховати його в Сандомирі, на березі
Вісли. Спершу ця гонка
іменувалася «Шляхом
полковника Скопенка", від
1972 року велогонка
проводилася територією
України та Республіки Польща
як гонка українсько-польської
дружби пам'яті Василя
Скопенка.

Дещо про
громадські організації

Громадські організації.
Чому вони є невід’ємною
частиною суспільства та
держави ?
Відновлено кінопокази просто неба. У суботу, 4 червня,
Ми часто ставимо собі
маленькі мешканці багатоквартирних будинків по вул. Уляни
питання, що ж таке
Кравченко переглянули художній фільм «Чарлі та шоколадна
громадська організація, яку
фабрика»
користь для суспільства вона
несе, хто входить до неї й т.і.
Актульним у цьому руслі є вислів А.Лінкольна – “government of the people, by the people, for the people”,
що в перекладі на українську означає – “уряд створений народом, що здійснює врядування силами
народу і для народу”. За словом закону, грома́дська організа́ція — це об'єднання громадян, яке
створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних,
регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Громадські організації є однією з рушійних сил в демократичному суспільстві. Вони беруть активну
участь в житті держави, активізують свої сили і вирішують суспільні питання і проблеми, мають
можливість громадського контролю над виконанням закону. Позитивна динаміка збільшення
кількості громадських організацій, розширення сфер та видів їхньої діяльності, спроможності до
організаційного розвитку є, звичайно, важливими показниками в розвитку громадянського
суспільства в Україні. Вагомою перевагою громадських організацій є те, що наше сьогоднішнє
суспільство вже давно втратило довіру до владних структур, а громади викликають довіру серед
громадськості і тим самим можуть донести до суспільства, якою ж силою воно володіє в прийнятті

владних рішень та вирішенні державних та місцевих питань, демонструвати те, що будь-яка людина
чи група людей можуть досягнути суспільно корисного результату.
Якщо ми хочемо побудувати громадянське суспільство, нам не обійтися без участі громадських
організацій, які здатні зробити врядування чесним та прозорим. Перш за все, наші люди не свідомі
того, що вони є цими громадськими організаціями, тобто це не захмарні чиновники, а звичайні
мешканці наших міст, які хочуть зробити наше життя кращим. Громадські організації повинні
донести до українців розуміння того, що кожний громадянин важливий і кожний своїм маленьким
вчинком, немов гвинтик у величезному механізмі, робить крок до кращого майбутнього. А тим самим
нагадати державним діячам, що влада в Україні повинна здіснюватися для задоволення потреб
звичайних громадян, а не їх обману, грабунку і розбудови власного бізнесу та збагачення, “відкрити
очі” суспільству загалом і кожній людині зокрема на їх невід’ємний вплив на долю держави й участь в
ухваленні рішень.
Оксана Зінчук

Державний реєстратор
речових прав на нерухоме майно

Виконавчий комітет Бібрської міської ради надає можливість отримання послуги
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ на нерухоме майно, землю, реєстрацію договорів оренди та інші.
Усі охочі зможуть отримати наступний перелік послуг:

Державна реєстрація речового права на нерухоме майно;

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно;

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно;

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього
права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та
суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,
які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав;

Внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про
скасування державної реєстрації прав;

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
Графік роботи Державного реєстратора речових прав на нерухоме майно:
Понеділок-Четвер - з 9.00 до 18.00. П’ятниця - з 9.00 до 16.45. Субота, неділя – вихідні дні.
Контактний телефон (03263) 4-33-25. Електронна пошта: dr@bibrka-rada.gov.ua
Адреса: м.Бібрка, вул. Тарнавського, 22 (І-й поверх приміщення Бібрської міської ради)
Більш детальна інформація про надання даних послуг, перелік потрібних документів, графік
надання, термін виконання та оплату послуг дізнавайтеся за тел. 4-33-25 та на офіційному сайті:
bibrka-rada.gov.ua

5 червня – Всесвітній День охорони навколишнього природного середовища!

Сьогодні екологічні проблеми є серед найважливіших і визначають рівень благополуччя всієї
світової цивілізації й, зокрема, нашої країни.
Нині проблема утилізації та переробки промислових та побутових відходів вважається однією з
найсерйозніших проблем не тільки України, а й цілого світу. Проблема глобальна, однак усе
починається з нас.
Не викидаючи хаотично сміття, ми істотно знижуємо негативний вплив відходів на навколишнє
природне середовище. Тільки задумайтесь: 1 тонна переробленого паперу дозволяє зберегти 17 дерев,
1 тонна переробленого скла – 650 кг піску, 186 кг соди та 200 кг вапняку, а 1 тонна пластику
дозволяє зекономити 3 120 літрів нафти 5 777 кВт енергії.
Також закликаю ВАС обов’язково прибирати за собою сміття після відпочинку на природі!
Залишене у парках, скверах, лісосмугах, біля водойм побутове сміття не
лише захаращує довкілля, а й знищує екосистему, виділяючи отруйні
речовини.
Запам’ятайте час розпаду залишеного вами сміття:
 Жуйка – 5 років
 Недопалок - 10-12 років
 Обгортка від цукерок - 20 років
 Запальничка – 100 років
 Алюмінієва банка - 200 років
 Поліетиленовий пакет - 300 років
 Пластикова пляшка - 500 років
 Скляна пляшка - 1000 років
Невже це ви хочете залишити своїм дітям?!
Будьте свідомими громадянами своєї держави і пам’ятайте – УКРАЇНА
ПОЧИНАЄТЬСЯ З ВАС!
Галина Папіж

Подяка

Бібрська міська рада висловлює подяку Ігорю та Сергію Цвєтковим за вагомий вклад у
благоустрій міста, зокрема - за якісно виконану роботу з реконструкції стіни на площі
Національного Відродження. Хочемо зазначити, що брати виконали роботу на волонтерських
засадах, що є прикладом справжньої любові до рідного міста.
ОГОЛОШЕННЯ
Оргкомітет, створений у рамках Року Івана Франка й Уляни Кравченко в Бібрці, організовує
2-денний похід «Шляхами Івана Франка» за маршрутом Бібрка-Романів-гора Камула-Бібрка (у
червні). Набирається туристична група чисельністю 20 осіб. У міру наповнення групи буде
визначено дату походу й проведено організаційний збір. Охочим узяти участь у пізнавальній
туристсько-краєзнавчій мандрівці звертатися за телефоном:
099-08-22-391 (Василь Михайлович),098-17-41-911(п. Микола).
Оргкомітет
ОГОЛОШЕННЯ!
Виконком Бібрської міської ради повідомляє, що
представники ТзОВ «Спецавтотранс- Львів», яка
проводить свою діяльність (контейнерний збір твердих
побутових відходів) на території Бібрської міської ради, у
середу, 08.06.2016, здійснять доставку контейнерів
згідно з почерговим укладанням угод на вивезення
твердих побутових відходів. Наступна доставка
контейнерів здійснюватиметься орієнтовно через два
тижні. За довідковою інформацією просимо звертатися
до представників фірми ТзОВ «Спецавтотранс- Львів». м.
Львів, вул. Водогінна 2, каб. 206; тел. (032)241-84- 36,
(032)244-45-78 office@sat-lviv.com.ua 098-084-97-62
Роман. 067-371-29-09 Андрій. 093-052-02-30 Богдан
Виконком Бібрської міської ради

Ум

У місті розпочав роботу приватний нотаріус

Петрівську Олесю Василівну вітає
з ювілеєм колектив хірургічного
відділення Бірської районної
лікарні.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя, лише частину –
Попереду багато ще доріг.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.

