Громада – великий чоловік
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Відновлюємо традиції: свято Івана Купала
У переддень свята Івана Купала серед пахощів лісових та польових квітів дівчата та хлопці
поринули в таємничу атмосферу купальської ночі. Ця ніч і донині є однією з найбільш таємничих
ночей, яка наповнена цілющими і магічними властивостями, небаченим і звабливим цвітінням
папороті… За переказами, саме з нею були пов’язані скарби, які можна було здобути, якщо
знайти квітку папороті.
У давнину, ще до приходу християнства, люди пов’язували свято Івана Купала з літнім
сонцестоянням, яке за старим стилем припадало на 20-21 червня. З прийняттям християнства
люди не відкинули свята Івана Купала, а навпаки, приурочили цей день до дня Івана
Хрестителя, який
припадає на 7 липня. Наша молодь із великим задоволенням спробувала
відтворити призабуті традиції і в нас, на місцевому басейні. Дівчата плели віночки, усі разом
співали, танцювали.
Звичайно,найулюбленішим заняттям молодих хлопців і дівчат у Купальську ніч було
перестрибування через вогнище. Вважалося, хто перестрибне вище і не зачепить полум’я, буде
щасливим. Багаття, розведене в ніч на Івана Купала, має очищувальну дію, і саме вогонь володіє
цими магічними силами. Одним із найпоширеніших ворожінь у купальську ніч було ворожіння
за допомогою вінків, які плели з різних квітів і трав. У сплетені вінки вставляли запалені свічки,
після чого вінки спускали на воду :

-

якщо вінок швидко відпливе від берега, то це означало щасливе й довге життя, або хороше
заміжжя;
- - якщо вінок запливав далі, ніж інші, то це означало, що та людина буде більш щасливою;
- - якщо свічка прогорить довше, ніж інші, то це означає, що людина проживе дуже довге
життя;
- - якщо вінок тонув, то це означало, що заміж цього року дівчина не піде або суджений
розлюбить її.
Свято Купала і в умовах міста може стати яскравою і непересічною подією. Сьогодні потрібно
відновлювати призабуті традиції і на їх основі закладати нові. Тож Молодь Бібрки закликає всіх
охочих і небайдужих людей долучатися до відновлення українських традицій та запровадження
цікавих форм проведення дозвілля для жителів нашого міста. Дякуємо всім, хто вже є з нами!
Оксана Зінчук

Духовне життя міста
Мальовниче містечко Бібрка, що на Львівщині, увійшло в нове тисячоліття з пам’ятною
Божою святинею, яку спорудили бібрчани в перші роки Незалежності України.
На площі Стрілецькій на відзначення 785- річчя м.Бібрки 24 серпня 1996 року було урочисто
відкрито каплицю. Після її освячення розпочався Перший фестиваль Духовної пісні та Божого
слова.
Цьогоріч напередодні Дня Незалежності Фестиваль святкуватиме свій ХХ-й ювілей. На великій
сцені при Народному домі в піснях буде відтворено історію людського роду. Присутні вкотре
переживуть ряд світлих таємниць з життя Ісуса Христа, Пречистої Богородиці, Святих.
Пісні – це духовний код, який сотні літ зберігав церкву і народ у рідному краї. Тож ми сьогодні
маємо знати свою духовну спадщину, цінувати її, любити і з любов’ю до неї виховувати своїх
дітей.
Оргкомітет Фестивалю Духовної пісні та Божого слова в м.Бібрці вітає всіх учасників, які
брали участь у попередні роки і запрошує церковні хори, ансамблі, окремих виконавців, читців
Перемишлянщини, гостей узяти участь у ХХ-му ювілейному Фестивалі, який відбудеться 21
серпня 2016 року на відкритій сцені біля Народного дому. Слава Ісусу Христу!
В.о. директора Народного дому Н.Свіжак
Футбольний турнір
11 липня розпочався 3-й щорічний юнацький турнір «Цвіт молоді». У турнірі беруть участь 8
команд - 2 команди з м.Львова, 3 команди з м.Бібрки, с.Романова, с.Підмонастиря, с.Зубри.
Формат – великий футбол. У турнірі беруть участь юнаки 2000 року народження й молодші.
Запрошуємо
вболівальників на цікавий
футбол.
Графік ігор:
11-16 липня – групові
етапи
18 липня – 17.00, 18,30 –
чвертьфінали
21 липня – 17.00, 18,30 –
чвертьфінали
24 липня – 17.00 - фінал,
15,00 – матч за 3-тє місце
Турнір
організувало
Об’єднання «Самопоміч» у
м. Бібрці за сприяння
Бібрського міського голови
Р. Гринуса
Іван Патецький

На сесії Бібрської міської ради
8 липня, у п’ятницю, у Будинку дитячої
та юнацької творчості відбулося засідання
VІІ-ї сесії Бібрської міської ради VII-го
демократичного скликання.
У порядку денному на розгляд депутатів
було
представлено
два великих блоки
питань: внесення річних змін до бюджету
Бібрської міської ради на 2016 рік та
земельні питання. У зв’язку зі суттєвим
перевиконанням дохідної частини бюджету
сесія внесла зміни до основних статей
бюджету, також збільшено фінансування
уже існуючих програм. Окрім того, рада
проголосувала за затвердження програми
проведення міського конкурсу мікропроектів
місцевого розвитку в місті Бібрці на 2016
рік. Програма передбачає співфінансування міською радою проектів,
започаткованих
мешканцями міста. Умови проведення конкурсу будуть оприлюднені на сайті Бібрської міської
ради. Рада також виділила кошти для ремонтних робіт у Бібрській середній школі, для потреб
пожежної частини. Рада розглянула близько 70 земельних питань. Більшість із них отримали

позитивні рішення, тому в нас суттєво збільшиться кількість власників земельних ділянок. Сесія
надала дозвіл на розробку документації під новий квартал індивідуальної забудови. Там
земельні ділянки першочергово отримають учасники АТО, які мають на це право згідно із
законодавством. Заяви деяких із них лежать у міській раді уже довший час. Обговорила рада
також проблему встановлення дорожніх знаків. У бюджеті на це півріччя закладено кошти, і на
дорогах місцевого значення ці знаки будуть встановлені. На прохання завідувача гінекологічного
відділення Бібрської лікарні місто виділить кошти на заміну вікон у відділі.
Секретар Бібрської міської ради
Надія Федущак

Зміни до бюджету
Виконавчий комітет Бібрської міської ради повідомляє про виконання бюджету Бібрської
міської ради за І півріччя 2016 року, а саме: виконання дохідної частини бюджету складає 125%.
Тому ухвалено рішення про збільшення дохідної та видаткової частини бюджету на суму
2 100,00 тис.грн. із наступним розподілом.
Дохідну частину збільшуємо на наступних статтях:
акцизний податок – на 1 500,00 тис.грн. (при запланованих надходженнях на 2016 рік
1500,00 тис. грн. за І півріччя надійшло 1485,0 тис.грн., що призвело до збільшення акцизного
податку та надходжень від заправок)
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 100,00
тис.грн. (новий податок у бюджеті міської ради)
податок на нерухоме майно, сплачене юридичними особами, які є власниками нежитлової
нерухомості – 10,00 тис.грн. (приріст в зв’язку зі збільшенням коефіцієнта, який залежить від
розміру мінімальної зарплати)
земельний податок із юридичний осіб – 190,00 тис.грн. (у зв’язку зі збільшенням індексу
інфляції до 1,433)
Орендна плата з юридичних осіб – 40,00 тис.грн. (у зв’язку зі збільшенням індексу
інфляції до 1,433)
Орендна плата з фізичних осіб – 10,00 тис.грн. (у зв’язку зі збільшенням індексу інфляції
до 1,433)
Єдиний податок із юридичних осіб – 50,00 тис.грн.
Єдиний податок із фізичних осіб – 200,00 тис.грн. (приріст у зв’язку зі збільшенням
коефіцієнта, який залежить від розміру мінімальної зарплати).
Видаткову частину збільшуємо так само на 2100,00 тис.грн., із них 1731,00 тис. грн. на
видатки загального фонду, 369,00 – передаємо кошти із загального фонду на видатки
спеціального фонду.
Видатки загального фонду розподіляємо за наступними статтями, а саме:
заробітна плата на органи місцевого самоврядування – 100,00 тис.грн. (збільшення
працівників – реєстраторів)
нарахування на зарплату – 100,00 тис.грн.
на закупівлю матеріалів, інвентарю, канцтоварів, передплати на міську раду – 30,00
тис.грн.
поточний ремонт приміщення міської ради, юридичні послуги – 60,00 тис.грн.
на закупівлю дров – 15,00 тис.грн.
на інші поточні видатки (судовий збір, спецводокористування) – 5,00 тис.грн.
збільшуємо видатки на відрядження в ДНЗ «Сонечко» на суму 3,00 тис.грн., але
зменшуємо видатки на водопостачання на суму 3,00 тис.грн.
на закупівлю інвентарю для благоустрою міста – 160,00 тис.грн.
збільшуємо видатки на послуги благоустрою міста – 100,00 тис.грн.
збільшуємо видатки на допомогу учасникам АТО – 35,00 тис.грн.
дофінансовуємо програму фінансової допомоги футболу – 3,00 тис.грн.
видатки на святкування в місті до кінця року – 29,00 тис.грн.
поточний ремонт фасадів – 120,00 тис.грн. (для закінчення розпочатих відремонтованих
фасадів будинків навпроти парку з північного боку площі Національного Відродження))
на поточний ремонт доріг – 924,00 тис.грн. (заплановані кошти на ремонт вулиці
Тарнавського – 200,00 тис.грн., співфанасування на ремонт вулиці Франка – 85,00 тис.грн.,
ремонт тротуару на вулиці Тарнавського – 25,00 тис.грн. та інші дороги)
на закупівлю матеріалів на водно-каналізаційне господарство збільшуємо кошти на суму
80,00 тис.грн. (в т.ч. 30,00 тис.грн. на закупівлю матеріалу на ремонт даху по вулиці Уляни
Краченко)
Кошти, що передані із загального фонду на видатки спеціального, розподіляємо таким чином:
на закупівлю зупинок – 50,00 тис.грн.
на співфінансування для встановлення тренажерів – 12,00 тис.грн.

на закупівлю оргтехніки – 40,00 тис.грн.
на капітальний ремонт НД «Просвіта» – 200,00 тис.грн.
на розробку плану території реконструкції міського парку по вулиці Тарнавського – 33,00
тис.грн.
Катерина Христіна

Для економії бюджетних коштів
В Бібрському дошкільному навчальному закладі "Сонечко" встановлено тепловий лічильник.
Лічильник тепла фіксує реальний обсяг теплової енергії, використаної за певний час і за
певної температури повітря в приміщенні. Для споживача встановлення приладу обліку теплової
енергії замінює систему оплати за нормативом на систему оплати за фактично спожите тепло.
Отож тепловий лічильник, встановлений у дитячому садку, дасть змогу підтримувати в
опалювальний період комфортну температуру приміщень, де перебувають діти, а міському
бюджету зекономити кошти.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради
Відновлено роботу КНС
КП «Бібрський комунальник» повідомляє, що в червні 2016 р. за кошти Бібрської міської ради
було закуплено автоматику каналізаційно-насосної станції та проведено пусконалагоджувальні
роботи. Це дало змогу відновити в повному обсязі роботу каналізаційно-насосної станції. Також
завдяки цим роботам мешканці частини вул. Галицької можуть під’єднатися до нової гілки
каналізації, збудованої взимку.
Наталія Чайка

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.
Детальніше на сайті Бібрської міської
ради: http://www.bibrka-rada.gov.ua/

ОГОЛОШЕННЯ!
У Бібрську районну лікарню на роботу
потрібні працівники:
сантехнік, допоміжний робітник, конюх.
Працевлаштування за трудовою книжкою.

Адміністрація Бібрської РЛ
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