Громада – великий чоловік
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Вістку радісну несемо
Для більшості бібрчан Різдвяні свята – це час, який вони
проводять разом зі сім’єю. А для учасників художньої
самодіяльності Народного дому міста Бібрки Різдвяні свята це особлива християнська місія: приносити радість, звістку й
роздуми про народження Ісуса Христа і про те, яку роль він
відіграв у спасінні людства.
Розпочалися святкування 8 січня дитячим дійством «Божі
пастушки». Від господи до господи підготовча група
вокального ансамблю «Мальви» (керівник Л.Сурмач) приносила
щасливу вістку про народження маленького Ісусика.
9
січня
у
м.Львові
на
пл.Винниченка, де відбувався
різдвяний ярмарок, бібрчани продовжили святкування. Коляда,
щедрівка, віншування звучали у виконанні вокального ансамблю
«Мальви» Народного дому міста Бібрки (керівники Л.Сурмач, М.Береза),
вокального тріо та учасників драмгуртка (керівник Н.Свіжак). Засівали
львів’ян
М.Швед, М.Гірняк та Н.Пискір. Про звичаї українського
народу згадали у своєму виступі учасники гурту «Майоран» Народного
дому Свіржа (керівник Г.Кулик).
Заворожив своїм виступом вертеп
м.Бібрки під керівництвом М.Рея.
11 січня Народний жіночий хор
«Горлиця» (керівник Л.Хомутник)
уже вкотре представив місто Бібрку
на різдвяному фестивалі «Велика коляда» у Храмі Пресвятої
Євхаристії м.Львова.
13 січня вокальний ансамбль «Мальви» вітав бібрчан зі Старим
Новим Роком.
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

Дивная новина
Як нестримно летить час! Щойно відсвяткували Новий рік, а вже й Різдво з вертепами,
віншуваннями, колядками.
15 січня в Народному домі Бібрки відбувся районний огляд-конкурс різдвяних дійств Бібреччини.
Гостями свята були представники районного Народного дому – З.Козак, режисер аматорського
народного театру, та Г.Медвідь, методист театрального жанру. Дирекція Народного дому запросила
отця-декана Миколу Коваля та Бібрського міського голову Романа Гринуса, якому цього дня дякували
за сприяння в ремонтних роботах приміщення залу. Директор Народного дому Л.Сурмач висловила
подяку працівникам, які долучилися до ремонтних робіт, побажала всім присутнім на святі міцного
здоров’я і веселих свят.
Дитячий колектив БДЮТ (керівник З.Влах) представив цікаву різдвяну композицію. Колядкою
«Молитва на Різдво» вокальний ансамбль «Мальви» НД
м.Бібрка (керівники Л.Сурмач, М.Береза) ушанував воїнів
АТО. Звучали розмаїті колядки, віншування, виступали
вертепи, з якими приїхали НД с.Лани, с.Св.Глібовичі, с.Свірж,
с.Волощина, с.Неділиська, с.Романів, с.Суходіл, с.Стрілки,
с.Стоки, с.Лопушна, с.В.Глібовичі, с.Під”ярків, с.Любешка,
с.Селиська, с.Підгородище.
Районний огляд-конкурс завершився виступом вокального
тріо та драмгуртка НД м.Бібрки (керівник Н.Свіжак) із
композицією «Щедрий вечір, добрий вечір». Усі присутні в
залі глядачі виконали коляду «Старий Рік минає», а ведуча
Оля Притула побажала щасливого завершення свят.
Художній керівник НД м.Бібрки Наталія Свіжак

Наше Різдво
Зимові канікули для наших учнів видалися
плідними на музичні події. Дитячий хор школи вдруге
взяв участь у різдвяному фестивалі "Велика коляда" у
Львові. Серед багатьох професійних дорослих та
дитячих хорових колективів з України та з-за кордону
дитячий хор Бібрської музичної школи отримав
диплом учасника за професійне виконання різдвяних
колядок.
З
піднесенням
та
радісними
спогадами
повернулися діти до рідної школи. Пишаємося також,
що учасницею «Новорічного вечора у Львівській опері
з Олександром Божиком» стала учениця 3 класу
Чемерега Ярина, яка за результатами професійного
відбору журі стала лауреатом та отримала цінний
подарунок.
Також приєднуємося до різдвяних вітань дітей - вихованців монастиря Згромадження Сестер
Пресвятої Родини, що є учнями нашої школи.
Іван Герчаківський, директор Бібрської музичної школи

Благодійний вертеп
У часі Різдва вулицями Бібрки знову ходив
благодійний вертеп. Ось уже четвертий рік поспіль молоді
люди,
пожертвувавши
святковим
застіллям
і
відпочинком, залишивши вдома свої сім'ї, відвідували
домівки наших містян із Різдвяною шопкою і колядою.
Вистава про народження Христа нікого не залишала
байдужим. Цього року ходили вулицями Львівською, 22
Січня, Курбаса і частиною Козини. Про наш вертеп
дізналися поза межами Бібрки, тож ми отримали
запрошення виступити на базах відпочинку "Бухта
Вікінгів" і "Edem Resort", а також у Перемишлянах. 9
січня ми мали нагоду представляти наше місто на святі
коляди у Львові. Спочатку виступили в парку біля
Львівської облради, а потім перед Оперним театром і ще у
двох локаціях. Люди дуже дякували нам за чудові
враження, просили ще заколядувати. Незважаючи на мороз і втому, наш колектив повернувся
додому з величезним позитивним зарядом і вдячністю Богові за чудово проведений час.
Зібрані вертепом кошти будуть використані на відбудову Хресної Дороги.
Іван Леснік

Святкування Водохреща
19 січня о 14:00 на озері біля газокомпресорної станції
відбудуться святкування Водохреща.
Заїзд зі сторони вул. Глібовицької. Запрошуємо всіх охочих!
Бібрська міська рада
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОГОНУ
Розпочато роботи з реконструкції магістрального водогону від вул. Птахівничої до вул.
Глібовицької. Загальна вартість виконання робіт становить 932 тис.грн. Із міського бюджету
виділено 271 тис.грн., з обласного бюджету за програмою «Питна вода 20162020 рр.» 661 тис.грн. Функції виконавця та розпорядника коштів передано
Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства
Львівської обласної державної адміністрації. Проведення даних робіт
разом із завершенням реконструкції водогону по вул. Зарічній дасть
можливість
у
найближчому
часі
забезпечити
цілодобовим
водопостачанням мешканців міста Бібрки, зменшити втрати через
прориви у водогонах, витрати на електропостачання та в
перспективі забезпечити мешканців села Шпильчини питною водою.
Просимо з розумінням поставитися до виконання робіт, адже тимчасові
незручності в найближчому майбутньому дадуть відчутний ефект у якості
покращення послуг водопостачання.
Радник міського голови Юрій Федущак

Про місцеві податки, чинні на території Бібрської міської ради
Бібрська міська рада на Х-ій сесії 23 грудня 2016 року своїми рішеннями встановила місцеві
податки, що діятимуть на території Бібрської міської ради у 2017 році. До таких податків належать:

єдиний податок, акцизний податок, транспортний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, земельний податок.
Єдиний податок:
Ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців встановлюються у відсотках (фіксовані
ставки) до розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня податкового (звітного) року. Залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на
календарний місяць Бібрська міська рада встановила фіксовані ставки єдиного податку для
фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність:
- для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму
(160,00 грн.);
- для другої групи платників єдиного податку - 14 відсотків розміру мінімальної заробітної плати
(448,00 грн.).
Відповідно до ст.. 293 Податкового кодексу України у разі здійснення платниками єдиного
податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний
розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності (20 відсотків
розміру мінімальної заробітної плати, або 640 грн.) , а також у разі здійснення платниками єдиного
податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,
селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та
перспективним планом формування території громад, застосовується максимальний розмір ставки
єдиного податку, встановлений ст.293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких
платників єдиного податку (20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, або 640,00 грн). Тому,
враховуючи вимоги чинного законодавства, Бібрська міська своїм рішенням № 511 від 23.12.2016 р.
змогла знизити ставку єдиного податку з максимального ( 20 % ) до 14% тільки для другої групи
платників єдиного податку, діяльність яких не підлягає вимогам ст. 293 Податкового кодексу
України. Різке підвищення мінімальної заробітної плати з 1378 грн. у 2016 році до 3200 грн. у 2017
році призвело до такого ж підвищення єдиного податку, який прямо залежить від мінімальної
зарплати.
Акцизний податок.
Своїм рішенням № 512 від 23.12.2016 р. Бібрська міська рада встановила акцизний податок з
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Бібрської
міської ради у розмірі п’яти відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних
товарів з 01 січня 2017 року. Платниками податку є юридичні та фізичні особи-підприємці, які
здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що
використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного.
(Початок. Продовження у наступному номері)
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак
Обґрунтування необхідності зміни тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення
Чинні тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для населення були затверджені
рішенням виконавчого комітету Бібрської міської ради №68 від 20.07.2011року.
За період, що минув від затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення,
значно зросли складові собівартості даних послуг. Так, ціна 1кВт електроенергії у 2011році становила
0,75грн/кВт, у 2016році – 1,97грн/кВт (зросла у 2,6 раза), мінімальна заробітна плата становила
922 грн, а з 01.01.2017 року становить 3200 грн. (зросла у 3,5 раза). Відповідно зростає розмір
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За останні роки
значно зросла і вартість паливно–мастильних матеріалів (у 2,5 раза) .
Через невідповідність чинних тарифів фактичним витратам на їх виробництво КП «Бібрський
комунальник» є збитковим і перебуває на межі банкрутства. Станом на 01.10.2016 року збитки
підприємства становили 2 мільйони 292,624 тис. грн. Кредиторська заборгованість за даними
бухгалтерського обліку станом на кінець 2015року складає 681,5 тис. грн, станом на кінець 2016року
зросла до 760,00 тис. грн (через нарахування штрафних санкцій за борги попередніх років).
Штат підприємства становить 19 осіб ( 4 од. – машиніст насосної станції, 4 од. – оператор міських
очисних споруд, 2 од. – слюсар, 0,5 од. – водій, 1од.- електромонтер, 1 од. – контролер, 1 од. –
директор, 1од. – заступник директора, 1од. – головний бухгалтер, 1 од.- касир, 1 од. – інженер –
енергетик, 0,25 од. - відповідальний з охорони праці, 1 од. – прибиральник). Середня заробітна плата
на підприємстві становить 2100,00грн (до відома : оклад директора становить 2683,00 грн).
КП «Бібрський комунальник» обслуговує 1995 абонентів, 50% яких отримують субсидії та на яких
жодним чином не вплине підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. У
2016році до КП «Бібрський комунальник» приєднано 64 абоненти (зростання на 11%), послуг
водовідведення – 23 абоненти.
Збільшення кількості абонентів, проведення робіт із заміни мереж водопостачання, проведення
робіт із реконструкції водогону на вулицях Птахівничій та Зарічній призведе в майбутніх періодах до
зниження затрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, що в свою чергу знизить
собівартість виробництва послуг водопостачання та водовідведення. Усі ці роботи виконувались не
за кошти підприємства (їх у нас немає), а за кошти Бібрської міської ради й з інших джерел
фінансування, залучених БМР.
У цьому році за кошт Бібрської міської ради планується придбати та встановити автоматизовану
систему обліку споживання й оплати послуг, упровадження якої дозволить покращити якість надання
послуг через скасування абонентських книжок та створить більш зручні умови для мешканців м.
Бібрки та суб’єктів господарювання для оплати послуг через банківські установи.

Підвищення тарифів завжди болісно сприймається споживачами. Але це реальність. Щодня ми
бачимо, як змінюються цінники в магазинах, як зростають тарифи на газ, світло, збільшується
вартість паливно–мастильних матеріалів, дорожчає проїзд у громадському транспорті. Підвищення
тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення – це необхідна умова щодо подальшого
надання послуг із водопостачання міста.
Керівник КП «Бібрський комунальник» Наталія Чайка

Подяка
Дирекція Народного дому м.Бібрка вдячна бібрчанам за грошовий внесок на придбання крісел до
глядацької зали, а саме: Герчаківський З.В. – 200 грн., Сурмач А.А. – 200 грн., Закалик М.Б. – 500
грн., Савка Л.М. – 50 грн., Закалик А.Б. – 500 грн., Береза М.М. – 100 грн., Зань Г.П. – 50 грн., Сваха
В.Р. – 100 грн., драмгурток НД м.Бібрка (керівник Свіжак Н.Р.)- 300грн., Хитра Д.Я та
Данилович С.І. – 150 грн., Сурмач О.М. – 100 грн., Івасів-Охримович – 500 грн.
Збір коштів триває. Внести пожертву можна в Народному домі (відповідальна за збір – Сурмач Л.П).
Списки благодійників публікуватимемо в кожному числі газети, а в кінці акції оприлюднимо
детальний фінансовий звіт.
Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач

Позачергова сесія БМР
20 січня о 18.00 год. у приміщенні Бібрської міської ради відбудеться ХІ–а позачергова сесія
Бібрської міської ради.
Порядок денний
1. Відміна рішення Бібрської міської ради №103 від 20.01.2016 року у зв’язку з ухвалою суду.
Бібрський міський голова Роман Гринус
Виконавчий комітет Бібрської міської ради інформує
Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів
Відповідно до рішень виконавчого комітету Бібрської міської ради № 166, № 167 від 21.11.2016
року та розпорядження Бібрського міського голови № 2 від 13.01.2017 р. 20 січня 2017 р. о
16.30 год. у приміщенні Бібрської міської ради відбудуться громадські слухання щодо проектів:
Детального плану території ділянки орієнтовною площею 0,05 га для розміщення і
подальшої експлуатації АЗГП (автогазозаправного пункту) для торгівлі вуглеводневим газом
типу СПТБ (пропан-бутан автомобільний) у м. Бібрка по вул. Львівській біля АЗС ТзОВ
«Лайк-сіті»;
Детального плану території багатоквартирної житлової забудови у кварталі вулиць
Уляни Кравченко, Обширна в м.Бібрка.




Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при віднесенні
Бібрської територіальної громади до госпітального округу.
Відповідно до розпорядження Бібрського міського голови від 13 січня 2017 року № 3
20
січня 2017 р. о 17.00 год. у приміщенні Бібрської міської ради
відбудуться громадські
слухання щодо віднесення Бібрської територіальної громади до госпітального округу.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради
Вітаємо із 80-річним ювілеєм Бачинську Марію Петрівну
У цей святковий день,
Хай світла радісна дорога
Коли настав Ваш ювілей,
Щасливо стелиться в житті!
Ми щиро Вас вітаємо,
Тож не старійте і не знайте
І щастя Вам бажаємо.
В житті ні смутку, ані бід,
Хай обминають Вас тривоги,
У серці молодість плекайте,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Живіть до ста щасливих літ!
Працівники хірургічного
відділу Бібрської РЛ
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