Громада – великий чоловік
І.Я. Франко м. Бібрка, 3 листопада, 2016 рік
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Виконавчий комітет інформує

З ініціативи Бібрського міського
голови Романа Гринуса та відповідно до
рішення сесії БМР було відремонтовано
фасади трьох будинків на пл.
Національного Відродження. Завдяки
активним мешканцям будинків №№
23,25 фасади було додатково утеплено.
На ці роботи з бюджету міста було
використано 118 тис. грн. Роботи виконав підрядник КП «Меркурій» .
Нещодавно завершено ремонт та прокладання каналізаційних мереж по вул. Кривій та
Б. Лепкого. До виконання робіт було залучено не стороннього підрядника, а місцеве комунальне
підприємство «Бібрський комунальник». Довжина нових трубопроводів 270 м. На виконання
робіт використано 181,5 тис. грн з міського бюджету, 60 тис. грн з обласного бюджету (кошти
залучені у межах обласного екологічного конкурсу) та допомогу активних мешканців.
Найближчим часом планується відновлення дорожнього покриття.
Виконавчий комітет БМР

Увага! Тренінг
03.11.2016 року о 17.00 годині у приміщенні Будинку дитячої
та юнацької творчості (м.Бібрка, вул.Грушевського, 21)
відбудуться тренінги для активістів громади, організовані
ГО «Центр суспільних інновацій» за підтримки ГО
«Українська Галицька Асамблея»
Тема тренінгу: «ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
ТА ЗДОБУТТЯ ГРАНТОВИХ КОШТІВ»
Головні питання, що розглядатимуться:
- громадські організації та ініціативні групи як суб’єкти подання грантових заявок;
- підготовка та подання грантових заявок;
- пошук потенційних грантодавців.

Успіхи наших спортсменів
Наші спортсменки у складі збірної України
змагатимуться на дитячому Чемпіонаті світу з
кіокушинкай карате.
У вересні розпочався спортивний сезон, і нам
вже є чим пишатися.
9 жовтня відбувався відбір до складу збірної
команди на першість світу серед дітей. До складу
збірної України взяли лише тих, хто виграв усі
поєдинки та здобув перше місце. На відборі були
спортсмени з різних областей України, і, за
результатами, 3 дівчинки, котрі тренуються в
Бібрці,( Денега Юлія, Чабан Мар’яна, Чабан
Андріана), потрапили в національну збірну та
виступатимуть 3-4 грудня на Чемпіонаті світу в
м.Варна (Болгарія). Вони є багаторазовими
чемпіонами обласних турнірів та чемпіонками
України.
Це найвідповідальніший турнір, до якого
доведеться готуватися команді з Бібрки. Заявки
подали вже 64 країни, зокрема й родоначальники
карате - японці.
22 жовтня ми взяли участь в Stone-cup 2016,
що відбувався в Польщі. Це був міжнародний
дитячий турнір.
Хлопчик з Перемишлян - Шкірка Дмитро, 8
років - у категорії, у котрій було більше ніж 20
учасників, посів друге місце, вигравши бої у трьох
суперників із Польщі, й у фіналі поступився
львів’янину.
30 жовтня ми взяли участь у відкритому кубку м. Львова, на якому було близько 400
учасників, серед них 17 із Перемишлянського району. Нам вдалося взяти п’ять перших місць,
два других та чотири третіх.
До НР у нас ще відбір до складу Львівської області, Чемпіонат України у Львові серед дітей та
юніорів, кубок України серед дорослих та кадетів у Києві, Чемпіонат Світу в Болгарії, Кубок
Львова, міжнародні семінари та атестації.
Руслан Жуков

На обласному звіті творчих колективів
30 жовтня 2016 року у
Львівській
філармонії
звітувала Перемишлянщина
та Бібреччина. У програмі
брали
участь
найкращі
дитячі та дорослі колективи
нашого району, переможці
міжнародних,
всеукраїнських, обласних,
районних
конкурсів
виконавської майстерності:
хорові,
інструментальні,
вокальні,
вокальноінструментальні,
хореографічні.
Звітний концерт творчих колективів подарував присутнім не тільки зустріч із талановитими
виконавцями, а й упевненість у тому, що культура нашого району процвітає, а духовність і
мистецтво єднають представників різних поколінь. У концертній програмі взяли участь близько
20-ти творчих колективів району.

Бурхливими
оплесками
слухачі
зустрічали
Народний жіночий хор «Горлицю» Народного дому
міста Бібрки (керівник Лариса Хомутник) та
вокальний гурт «Майоран»(керівник Ганна Кулик)
Народного дому села Свірж.
У фойє перед концертом було організовано
виставку творчості наших земляків: ікебани
(Фостик Надія, Народний дім міста Бібрки), медові
солодощі (Народний дім села Любешки), домашня
кухня (Народні доми с.Стрілок, с.Ланів, с.Лопушної,
с. Волощини).
Із вітальним словом звернулися очільники
Перемишлянського району Володимир Танчин,
голова
Перемишлянської
РДА,
та
Роман
Андрусишин, голова районної ради. Зі словами
вдячності
виступив
перший
заступник
облдержадміністрації Ростислав Замлинський.
Директор НД Люся Сурмач

До уваги громадських активістів
Про обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку 2017
Перші рішення щодо проведення конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у 2017 році
прийнято на засіданні Конкурсної ради.
1. Пріоритети:
"Освітня галузь", "ДНЗ", "Заклади охорони здоров'я", "Народні доми", "Вуличне освітлення", "Інші
пріоритети"
2. Гранична вартість мікропроекту не може перевищувати 400 тис. грн. Максимальна субвенція
обласного бюджету - 200 тис. грн.
3. З 20.11.2016 до 30.12.2016 буде оголошено конкурс на відбір експертів з оцінки
мікропроектів у 2017 році (відповідне повідомлення буде розміщено на сайті ЛОР після
підписання протоколу Конкурсної ради)
4. Передуватимуть оголошенню про конкурс навчальні кущові семінари в районах Львівської
області (графік буде висвітлено на сайті ЛОР і скеровано головам райрад для організації
семінарів).
5. Подання заявок на конкурс 2017 року здійснюватиметься винятково в електронному форматі
за посиланням: registration.oblrada.lviv.ua з 1 до 30 грудня 2016 року.
Протокол Конкурсної ради (повна інформація про проведення конкурсу у 2017 році) буде
розміщена на сайті Львівської обласної ради 4.11.2016.
Конкурсна рада з реалізації Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого
розвитку у Львівській області на 2017 рік

Подяка
Мешканці будинків № 23, 25 на площі Національного Відродження дуже вдячні голові Бібрської
міської ради п. Романові Гринусу за ремонт фасадів наших будинків. Бажаємо йому та його
команді депутатів міцного здоров'я, успіхів у їхній нелегкій праці.
З повагою мешканці будинків

1.
2.
3.
4.

Тематичний вечір до річниці Листопадового чину
4 листопада 2016 року (п’ятниця) у приміщенні Бібрської
музичної школи відбудеться тематичний вечір
«ЛИСТОПАДОВИЙ ЧИН 1918»
У програмі беруть участь:
Народний хор «Бібрчани», Народний ансамбль «Кладочка»,
солісти, читці Народного дому м.Бібрки;
Колективи Бібрської музичної школи;
Художня самодіяльність Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст.;
Гуртківці БДЮТ.
Початок о 18 00 год.

У вівторок, 8 листопада 2016 року, о 16.00 год. у
приміщенні Будинку дитячої та юнацької творчості м.
Бібрки відбудеться зустріч голови Перемишлянської
райдержадміністрації
В. З. Танчина
з
громадськістю
Бібреччини.
Пропозиція роботи
Пропонуємо роботу в офісі у м. Бібрка. ВИМОГИ: вік 20-32 р., упевнений користувач ПК,
відповідальність, уважність, урівноваженість. Графік роботи: 9:00 – 18:00., Пн. – Пт.
З/п за домовленістю. Навчання не оплачується. Тел. 067 67 61 007
.

Професійна юридична допомога щодо відшкодування після ДТП на території Польщі
Lex Fortis - це професійна юридична допомога в отриманні відшкодування після ДТП на території Польщі:
- у випадку ДТП для постраждалих;
- у випадку ДТП для родичів осіб, котрі загинули внаслідок аварії;
- пенсія по інвалідності;
- пенсія для неповнолітніх дітей у випадку смерті батьків;
- відшкодування матеріальних збитків, отриманих внаслідок зіпсованого вантажу, розбитого авто.
Звертайтеся за БЕЗКОШТОВНОЮ консультацією:
+38 066 722 14 51
+38 089 250 01 80 — офіс у Львові
+38 089 250 13 70 — офіс у Львові
+48 533 331 529 — на території Польщі або за адресами:
м. Львів, вул. Стороженка, 23/1. м. Люблін, Польща, вул.Туристична, 32
Інформація подається на правах реклами

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.bibrkarada.gov.ua/

ОГОЛОШЕННЯ
Усі громадяни, що перебувають на квартирному
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, з 01.10 до 31.12 кожного поточного року - згідно
з чинним законодавством України - зобов‘язані
поновлювати документи для затвердження списків тих
мешканців, які претендують на покращення житлових
умов на наступний рік.
Прохання до громадян,
які перебувають на
квартирному
обліку при
Виконавчому
комітеті
Бібрської міської ради, подати до 31.12.2016 року
необхідний пакет документів. Довідки за телефоном: 431-35.
С.З. Охримович, cекретар виконавчого комітету
Бібрської міської ради.

