Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 16 лютого, 2017 рік

випуск №56 (133)

ПРОВОДИ КОЛЯДИ
Для колективів Народного дому м. Бібрки,зокрема вокального ансамблю «Мальви» (керівник
Л. Сурмач) та фольклорного гурту під керівництвом Н.Свіжак, Проводи коляди розпочалися з
«Різдвяної феєрії», яка відбувалася 12 лютого біля приміщення Перемишлянського Народного
дому.
Цього ж дня увечері відбулися Проводи
коляди в Народному домі міста Бібрки.
Програму вели Оля Притула та Марія
Чабан.
У залі Народного дому звучали колядки,
щедрівки, віншування. Виступ розпочала
Народна
хорова
капели
«Бібрчани»
(керівник
М.Наконечний).
«Різдвяною
сніжинкою» зачарував глядачів Андрій
Крутій. Завітали до зали «Божі пастушки»,
вокальний ансамбль «Мальви» (керівник
Л.Сурмач) НД м.Бібрки. На святковому
вечорі виступило інструментальне тріо
Бібрської
музичної
школи
(керівник
О.Біскуп).
Із Різдвом Христовим вітав хор церкви Петра і Павла с.Шпильчино під керівництвом І.Котової
та солістки С.Погоріло. Із композицією «Щедрий вечір, добрий вечір» виступив фольклорний гурт
НД м.Бібрки (керівник Н.Свіжак). Свято продовжили гуртківці БДЮТ м.Бібрки, солістка
Стойко Іринка (керівник Л.Цюк) та вокальний ансамбль «Вишиванка» (керівник Л.Сурмач).
Зимові свята увібрали в себе все найкраще з календарних обрядів народу. Пресвята Діва
Марія з Божим Сином на руках приносять нам Спасителя Світу, три Мудреці зі Сходу приходять
поклонитися новонародженому Христові. Ці події відтворили в композиції учні Бібрської ЗОШ
під керівництвом Н.Добуш.
Зачарувала своїм співом Вікторія Андрушко. У її виконанні прозвучала колядка «Любові
зоря», яку написали наші бібрчани - брати Мирон та Зорян Берези. Завершився вечір виступом
Народного жіночого хору «Горлиця» НД м.Бібрки (керівник Л.Хомутник).
Отець-декан Микола Коваль та Бібрський міський голова Роман Гринус подякували всім за
чудовий вечір. Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач побажала всім здоров’я, щоб ще не одні
свята ми зустрічали в цьому залі. Керівник також подякувала всім, хто долучається до збору
коштів на крісла для Народного дому. При нагоді просимо всіх небайдужих допомогти у
придбанні крісел. До речі, цього ж вечора у скриньку пожертвували 451 грн.
«Бог предвічний» - заключна колядка, яку виконували всі учасники і глядачі.
Це був перший масовий захід, який відбувся в нещодавно відремонтованому приміщенні НД.
Художній керівник НД Наталія Свіжак

На сесії Бібрської міської ради
10 лютого в конференц-залі Бібрської міської ради відбулось засідання ХІІ–ої сесії Бібрської
міської ради VII демократичного скликання. На цьому засіданні затверджено звіт із виконання
бюджету Бібрської міської ради за 2016 рік,
розпорядження про внесення річних змін до
бюджету Бібрської
міської
ради
на
2016
рік,
містобудівну
документацію,
Програму
природоохоронних заходів на території Бібрської міської ради на 2017-2020 роки, тарифи на
послуги з водопостачання та водовідведення для КП «Бібрський комунальник», а також розглянуто
понад 70 заяв громадян та організацій на отримання земельних ділянок.
Зокрема, рішенням ради затверджено звіт про виконання бюджету Бібрської міської ради за 2016
рік за доходами в сумі 9 143 283 грн. та видатками в сумі 8 927 181 грн. з перевищенням доходів
над видатками в сумі 216 102 грн. Затверджено містобудівну документацію «Детальний план
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. Бібрці по вул.Львівській біля АЗС ТзОВ «Лайк-сіті» та «Детальний план території

багатоквартирної житлової забудови у кварталі вулиць Уляни
Кравченко, Обширна в м.Бібрка» та надано виконавчому
комітету Бібрської міської ради дозвіл на виготовлення проекту
відведення земельних ділянок. Це продовження процедури
надання земельних ділянок для будівництва газової заправки і
кварталу багатоквартирної житлової забудови у м.Бібрка.
Бібрська міська рада своїм рішенням також затвердила
тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для
КП
«Бібрський
комунальник»,
водночас
передбачивши
часткову компенсацію тарифів із міського бюджету. Більшість
заяв громадян та організацій на отримання земельних ділянок
на сесії задоволено. Особливо приємним є те, що понад
двадцять учасників АТО отримали земельні ділянки під будівництво індивідуальних гаражів.
У різному виступив Тарас Шах з інформацією про Гриця Пісецького та інших видатних постатей,
які є частиною історії Бібрки. Також на засіданні обговорювали проблеми і перспективи Бібрської
районної лікарні та госпітального округу, можливості допомоги лікарні та співпраці між лікарнею та
Бібрською міською радою.
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

Про госпітальні округи
Бібрська міська рада скерувала концепцію, рішення громадських обговорень та рішення сесії
щодо віднесення Бібрської територіальної громади до госпітального округу голові Львівської
обласної державної адміністрації, трьом народним депутатам України та міністру охорони
здоров’я України.
Ініціативна група

ДО 550-РІЧЧЯ НАДАННЯ БІБРЦІ
МАҐДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА:
ЧАС. ПОДІЇ. ЛЮДИ
Редакція газети започатковує нову рубрику. Першою
публікуємо статтю Т. Шаха про Григорія Пісецького (15
лютого виповнюється 110 років із Дня його народження)

ЗА ВИЩИМ КРИТЕРІЄМ ПАТРІОТИЗМУ
(закінчення)
Поліція не дозволила батькам забрати тіло вбитого сина, і
він був похований за рішенням влади під міським
цвинтарем у Бібрці. Відспівував усопшого бібрський
священик (з часом могила опинилась у центрі кладовища). У
30-х pp. упорядкував могилу, за дорученням організації,
місцевий муляр Іван Керницький (замордований у
Бібрській тюрмі між 26 і 28 червня 1941 р. - прим, автора).
Двічі на рік (1 листопада та на Зелені свята) від ОУН
покладали на могилу Г.Пісецького терновий вінок (галицька традиція щодо стрілецьких могил).
Поліція намагалася не допустити вшановування героя, але, незважаючи навіть на загрозу
штрафу чи арешту, кожного року вінок пам'яті лежав на своєму місці (для прикладу: 6 вересня
1930 р. Бережанський суд засудив за опіку над могилами УСС: Петра Сагайдачного на 10
місяців, В.Булика і Д.Семчишина - по шість місяців в'язниці, а священика о.В.Соломку та ін. 28
підсудних на кару по 2 місяці в'язниці (Мірчук П. Нарис історії ОУН). Корнівчани з поваги до о.
Івана та його вбитого сина висипали символічну могилу на сільському цвинтарі...
«26 листопада 1930 р. суд присяглих у Львові за приналежність до УВО та ОУН і напад на
поштовий амбулянс під Бібркою засудив: Юрка Кришталя, Миколу Максим’юка, Зиновія
Книша, Богдана Кравціва, Зенона Пеленського, Дмитра Вирсту, Богдана Кордюка, Йосипа
Процишина, Жигмонта Процишина, Володимира Качмарського, Володимира Андрущака,
Володимира Чоловського, Прокопа Матійціва і Юлію Козакевич - разом на 1 кару смерти і 37
років в'язниці» (Мірчук П. Нарис історії ОУН).
Людська цивілізація виробила вищий критерій реального патріотизму - смерть за Вітчизну.
Гриць Пісецький здійснив свій злет на вершину патріотичного чину - згинув у боротьбі за
Україну. Він виконав присягу. Автор вплітає свою статтю у вінок пам'яті на могилу Патріота з
нагоди сотої річниці його народження.
Тарас Шах

Герої не вмирають
15 лютого на бібрецькому цвинтарі відбулася панахида на могилі Героя Григорія Пісецького. На
заході були присутні сеньйор Головної Пластової Булави Олесь Криськів, пластуни куреня «Лісові
чорти», провідник Львівської обласної організації ОУН Олег Гринюк, пластуни Великоглібовицької
школи разом із керівником Тарасом Богдановичем, племінник Ю. Головінського Любомир
Головінський. Відправили панахиду отці Микола Коваль, Зеновій Телішевський, Степан Бліхар. Із

невеликими промовами виступили Тарас Шах, Олесь Криськів,
Олег Гринюк, бібрський міський голова великоглібовицький
сільський голова, директор Великоглібовицької ЗОШ.
До могили героя було покладено квіти від Львівської ОДА.
Наш. кор.

Перемишлянський районний центр зайнятості
інформує
Тільки офіційне оформлення трудових відносин забезпечує
найманому працівникові підтвердження трудового та
страхового стажу, державні гарантії й соціальний захист,
передбачені законодавством.
Законом України від 21.12.2016 № 1801-VIІІ «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (стаття
8) визначено, що розмір заробітної плати не може бути меншим за мінімальний, а саме: у місячному
розмірі: з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 гривні.
Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану
працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 95 Кодексу законів про працю України).
Якщо Ви маєте намір знайти роботу за сприяння державної служби зайнятості – це надасть
можливість роботодавцю, який Вас прийняв на роботу, отримати компенсацію витрат у розмірі
єдиного соціального внеску. Цей внесок нараховується у розмірі 22% від заробітної плати. Тобто,
якщо Ваша зарплата становить 3200 грн., то роботодавцю відшкодовуватиметься 704 грн. єдиного
соціального внеску щомісячно.
Компенсація надається роботодавцю за умови, якщо Ви є особою з числа недостатньо
конкурентоспроможних на ринку праці та працевлаштовані на новостворене робоче місце, або
роботодавець веде діяльність у пріоритетних галузях економічної діяльності. Компенсація
роботодавцю виплачуватиметься службою зайнятості упродовж 12 місяців з дня працевлаштування.
Звертаємо увагу!
Керівники установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з метою недопущення
„зрівнялівки” в розмірах заробітної плати зобов´язані забезпечити в межах фонду оплати праці
диференціацію заробітної плати працівників, які отримують її на рівні мінімальної, за рахунок
встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та умов
виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.
Підвищення мінімальної заробітної плати не може бути підставою для звільнення.
Наголошуємо:
Отримання заробітної плати в «конвертах» – це відсутність соціальних гарантій, передбачених для
працівників, зокрема: права на відпустку, у т. ч. у зв’язку з вагітністю і пологами; права на оплату
листка непрацездатності; права не працювати у вихідний чи святковий день; права на оплату
періоду участі в екзаменаційній сесії; права на виплату вихідної допомоги при звільненні з роботи;
права на призначення пенсійного забезпечення залежно від страхового стажу; права на збільшений
розмір допомоги з безробіття відповідно до заробітку за останнім місцем роботи; права на отримання
ваучеру на навчання особам старшим 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;
права на одержання кредиту в банківських установах; права на допомогу у разі отримання травми
на виробництві тощо.
Працюймо легально! Скажімо тверде «Ні» – зарплаті в «конвертах»!
Більш детальна інформація на сайті: http://bibrka-rada.gov.ua

Запрошуємо на безстрокову службу на вакансії у відділах поліції у Львівській
області: поліцейські - 75 вакансій.
Анкети та документи приймаються з 13.02.2017 до 23.02.2017.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: громадянство України; вища освіта освітнього ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) не нижче бакалавра за спеціальністю (напрямком підготовки)
«Правознавство» та «Право» (для рядового та сержантського складу – не обов’язково); вік від 18 років;
знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції» та
кримінально-процесуального законодавства; вільне володіння українською мовою.
НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ: висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
аналітичні
здібності,
здатність
систематизувати,
узагальнювати
інформацію,
гнучкість,
проникливість; неупередженість та порядність; самостійність, організованість, відповідальність;
наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого
часу; стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень; вміння аргументовано висловлювати
свою думку; прагнення до розвитку та самовдосконалення; досвід роботи з ПК (офісні програми,
Інтернет) на рівні впевненого користувача.
МИ ПРОПОНУЄМО: зарплату від 5 500 гривень та соціальне забезпечення згідно з чинним
законодавством; професійну підготовку за міжнародними стандартами; перспективу кар'єрного
росту.
Для участі в конкурсі необхідно підготувати наступний пакет документів: копію паспорта
громадянина України; копію ідентифікаційного номеру; копії документів про освіту (дипломів та
додатків); копія військового квитка / посвідчення про приписку до призовної дільниці чи
посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов'язаних або військовослужбовців); копія
трудової книжки (за наявності); медична довідка про стан здоров'я (для працевлаштування);
фотокартки 9х12 см (2 шт.), 3х4 см (2 шт.), 3,5х4,5 см (2 шт.); письмову заяву про участь у конкурсі,

у якій також зазначається надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до
Закону України "Про запобігання корупції" і на обробку персональних даних відповідно до Закону
України "Про захист персональних даних"; анкета; автобіографія; особова картка визначеного
зразка; електронна декларація за 2016 рік (визначена ЗУ «Про запобігання корупції»).
Під час подачі документів для участі в конкурсі при собі необхідно мати оригінали документів,
копії яких подаються.
Примітка:
1. Необхідні копії документів подаються до сектору організації відбору та проведення атестування
поліцейських після заповнення електронної анкети, що на сайті Головного управління Національної поліції
у Львівській області.
2. Зібрані копії документів конкурсанту необхідно особисто подати до сектору організації відбору та
проведення атестування поліцейських для перевірки та звірки з анкетою до закінчення встановленого
строку прийому документів.
3. У разі, якщо конкурсант зареєструвався на дві і більше вакантні посади, йому необхідно подати
письмові заяви на кожну з обраних вакансій.
4. В анкеті обов’язково вказувати особисту електронну адресу з українськими доменами.
5. Для заповнення декларації за 2016 рік на сайті Національного агентства з питань запобігання
корупції конкурсанту необхідно мати власний електронний підпис, який можна отримати в
установленому порядку в акредитованих центрах сертифікації ключів.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами «Гарячої лінії» сектору організації відбору та
проведення атестування поліцейських: (032) 258-69-15 або (032) 258 69 96
Прийом документів для участі в конкурсі та надання консультацій щодо порядку його проведення
здійснюється за адресою: місто Львів, площа Генерала Григоренка, 3
з 9.00 до 17.00, щодня, окрім вихідних та святкових днів.
УВАГА! У разі порушення Ваших прав під час проведення конкурсного відбору на службу в
поліцію, зокрема вимагання неправомірної вигоди, Ви можете звернутися за номерами телефону:
050-42-54-644, 050-42-54-844 з 9.00 до 17.00 щодня, окрім вихідних та святкових днів.
Поліцейська комісія буде розташована за адресою: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3.
Гаряча лінія Департаменту внутрішньої безпеки НПУ: 044-254-74-55 або 044-254-9465

Подяка
Дирекція Народного дому м.Бібрки вдячна бібрчанам
за грошовий внесок на придбання крісел до глядацької
зали, а саме: Зборівська О.З. – 100 грн., Притула Н.Є. –
200 грн., Натробіна М.М. – 100 грн., Чмир О.О. – 100 грн.,
Скалка В.Я. – 200 грн., Собольєва С.П. – 50 грн., Січкарук
Л.І. – 100 грн., Радько М.М. – 100 грн., з коляди
(скринька) – 451 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
Дорогу дружину , маму , бабцю і свекруху вітаємо з
60-річчям Махній Любов Євстахівну
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
тільки в серці твоїм та ж струна золота,
те ж тепло незгасиме в долонях.
Минуле , наче мить, десятки літ.
Вони-як дощик по тоненькій шибці,
Вони-як ніжний яблуневий цвіт,
Вони-як тонкі струни в першій скрипці.
Тож хай цей світ повік не обліта,
Нехай струна співає і не рветься,
Хай будуть довгими іще літа,
Хай Божа благодать панує в серці,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров'я, щастя і любов.
З любов'ю і повагою , чоловік Стефан, дочка Оксана, син
Тарас, невістка Наталя та твої любимі внуки.
К

