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КП «Рідне місто» інформує
Комунальне підприємство «Рідне місто» інформує, що протягом місяця проведено ремонт
освітлення вул. Галицької та Львівської (від кладовища до повороту на с. В.Глібовичі). Надалі
буде проведено ремонт освітлення вулиць в с. Шпильчині та по вул. Грушевського. Потім
приступимо до решти вулиць нашого міста. Просимо мешканців повідомляти про відсутність
вуличного
освітлення.
Розпочато роботи з укладання бруківки в центрі міста по вул. Тарнавського. Дорожній знак
STOP перенесено нижче колишнього місця розташування, що відповідає вимогам ПДР. Із метою
створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху встановлено декілька
знаків. Очікуємо отримання нових дорожніх знаків, які будуть встановлені на вулицях нашого
міста.
.
На площі Національного Відродження демонтовано стару огорожу та встановлено 15 клумб, що
значно
покращило
візуальне
сприйняття
вулиці.
Квіти
надано
Ружніцьким
О.А.
безкоштовно, за що висловлюємо
щиру
вдячність.
У майбутньому плануємо оновлення
центральної клумби біля прапора та
влаштування
поряд
альпійських
гірок.
Надіємося
на
подальшу
підтримку
підприємців
задля
покращення
благоустрою
нашого
міста.
Із повагою, керівник КП "Рідне
місто" Оксана Боднар

Про ремонт вулиць
У середу, 20 липня, на вулиці І.Франка та Шептицького розпочався поточний ремонт
дорожнього покриття. Просимо мешканців даної вулиці й водіїв вибачити за тимчасові
незручності та користуватись об'їздом по вул. Тарнавського.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Управління соцзахисту інформує
Управління соціального захисту населення Перемишлянської райдержадміністрації
повідомляє, що на виконання Обласної програми покращення соціального захисту багатодітних
сімей, які проживають на території Львівської області, на 2016-2020 роки буде виділено цільові
кошти для придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей, у яких
виховується 4 і більше дітей (від 6 до 18 років включно, а також діти, що навчаються на
денній формі навчання у ВНЗ І – ІІ, ІІІ – ІV рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах до 23 років).
Вказаним сім’ям необхідно звернутися в Перемишлянське управління соціального захисту
населення з такими документами:
- Копія паспорта одного з батьків;
- ідентифікаційний код одного з батьків;
- копії свідоцтв про народження дітей із багатодітних сімей;
- рахунок у банківській установі до 1-го вересня 2016 року.

Подяки
Бібрська міська рада дякує всім, хто долучився до ремонту приміщень Бібрської ЗОШ у літній
період, а саме: ЦТЕ №5 Філії спецзв’язку ПАТ «Укртелеком» м.Бібрки й зокрема керівникові
М. Сколоздрі за ремонт гімнастичного залу, Бібрському ЛВУМГ та керівнику Б. Саловському за
ремонт роздягалок та інших суміжних приміщень гімнастичного залу, братам Ігорю та Сергію
Цвєтковим за ремонт трьох коридорів.

Допомога війську
Бібрська міська рада, неформальне об’єднання «Самооборона
Бібрки» щиро дякує громадам сіл Стрілки, Ланки, Стоки, Свірж,
Глібовичі за зібрану допомогу для наших захисників. Також щиро
дякуємо волонтерській кулінарній групі й господиням із Бібрки й
Ланів за майже тонну вареників та інші продукти та речі для
вояків. Уже завтра вся допомога вирушить на Схід, у зону бойових
дій. На цей раз гуманітарний вантаж доправить до вояків
волонтерська організація «Народна самооборона Львівщини».

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.
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