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Із Новим роком та Різдвом Христовим!
У цей чудовий передсвятковий час від усієї душі зичу всім Вам здоров’я, благополуччя,
злагоди, любові, сімейного щастя й тепла. Нехай
осяйна різдвяна зоря об’єднає всіх нас – і тих, хто
зустрічає ці свята в дружному сімейному колі, і
тих, хто перебуває далеко від рідної домівки, –
чистим світлом незгасних людських чеснот та
цінностей. Нехай Новий 2016 рік стане для Вас і
Ваших рідних роком добрих змін, а для України –
роком миру, зміцнення, утвердження
державності, духовного оновлення та
процвітання!
Із повагою, Бібрський міський голова Роман Гринус

Сайт міста
Триває робота над створенням офіційного сайта Бібрської міської ради. Просимо керівників усіх
установ міста підготувати інформація про Ваш заклад: інформація про вид діяльності, коротка
історія підприємства (установи), чисельність працівників, адреса та інші відомості, які
адміністрація вважає важливими. Також просимо активних мешканців подавати свої пропозиції
щодо сайта на електронну пошту міської ради: bibrka.rada@gmail.com

«Енциклопедія Територій»
Доводимо до відома мешканців, що силами громадських активістів Бібрки спільно з
громадською платформою "Суспільне "Око" розпочато роботу над проектом під
назвою "Енциклопедія Територій". Основною метою даного проекту є створення
Інтернет-порталу (бази даних), який міститиме детальну інформацію про 675 територій
– міст та районів України та надаватиме можливість у режимі он-лайн здійснювати
постійний публічний аудит усіх ресурсів (активів), що розташовані в межах відповідних
територій, всіма громадянами України.
Реалізація відповідного проекту має далекоглядну стратегію розвитку всеукраїнського масштабу, що потребує
кропіткої, системної роботи та залучення всіх небайдужих громадян.
Зважаючи на вищевикладене, просимо всіх керівників підприємств та установ сприяти активістам у зборі інформації.
Зібрані дані також будуть використані для створенні інвестиційного паспорта міста, котрий буде опубліковано на
офіційному сайті міської ради). Координатором проекту на території нашої громади є Анна Галечка.
Бібрський міський голова Роман Гринус

Зустріньмо свята в чистому місті
Шановні бібрчани! Кожен із нас бажає жити в чистому місті, ходити
прибраними вулицями, особливо напередодні свят.
Просимо Вас навести лад на своїх прибудинкових ділянках та
прилеглих до них територіях. Лише спільними зусиллями ми зможемо
зробити своє місто чистим і комфортним для життя.

Сесія міської ради
У п’ятницю, 25 грудня відбулося друге засідання ІІ-ї позачергової сесії Бібрської міської ради VII-го демократичного скликання

Присутні депутати (18 осіб):
Баб’як Андрій Васильович
Білоусова Ольга Зенонівна-Іванівна
Грицило Ігор Михайлович
Дмитрук Ігор Володимирович
Івасів Андрій Петрович
Краєвський Орест Йосипович
Крупка Роман Степанович
Патецький Іван Степанович
Поберейко Володимир Данкович

Пономарьов Володимир Юрійович
Притула Руслан Романович
Рей Микола Васильович
Федущак Надія Казимирівна
Царик Любомир Ярополкович
Чабан Тарас Євгенович
Чернятинський Михайло Семенович
Шах Лідія Тарасівна
Швець Олександр Павлович

Відсутні (4 особи):
Довгаль Оксана Володимирівна
(відрядження)
Мудло Ярослав Степанович
Свіжак Світлана Михайлівна
Теленько Сергій Євгенович

Було розглянуто такі питання

Про затвердження бюджету Бібрської міської ради на 2016 рік
Доповідач - Головний бухгалтер Бібрської міської ради Христіна К.В., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань
бюджету, комунальної власності, приватизації та соціально - економічного розвитку (голова комісії Грицило І.М.)
Вирішили: Визначити на 2016 рік: доходи міського бюджету у сумі 3 303 900,00 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 2 695 000,00
грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 608 900,00 грн., у тому числі бюджету розвитку – 583 900,00 грн;
видатки міського бюджету в сумі 3 303 900,00 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 2 569000,00 грн., видатки спеціального фонду
міського бюджету 734 900,00 гривень;
профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 126 000,00 грн.,
дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 126 000,00 грн.
Встановити ліміт використання бензину на орендований автомобіль Бібрською міською радою для використання в службових цілях, з розрахунку 1200 л. в рік.
Затвердити на 2016 рік споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головного розпорядника бюджетних коштів.
Головному розпорядникові коштів бюджету Бібрської міської ради встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної підвідомчої
бюджетної установи.
Установити, що в 2016 році керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату,
включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для
бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів та видатків.
Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету Бібрської міської ради на 2016 рік за економічною структурою видатків:

-

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення дитячого садка продуктами харчування (код 2230);
оплата за спожиті енергоносії (код 2270).
Призупинити в 2016 році чинних раніше ухвалених рішень міської ради, кошти на реалізацію яких не передбачені в бюджеті Бібрської міської ради на 2016 рік.
Виконавчому комітету Бібрської міської ради здійснювати фінансування передбачених видатків у межах фактичного надходження доходів.
Встановити на 2016 рік оборотну касову готівку в сумі 1500 грн.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної
власності, приватизації, соціально-економічного розвитку (голова Грицило Ігор Михайлович_) та Бібрського міського голову(Гринуса Романа
Ярославовича)

Про встановлення місцевих податків і зборів
(доповідач - Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної
власності, приватизації та соціально - економічного розвитку (голова комісії Грицило І.М.)
Вирішили: Встановити на території Бібрської міської ради єдиний податок.
Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Бібрської міської ради:
для першої групи платників податків 10% розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 грудня 2015 р. з розрахунку на календарний місяць;
для другої групи платників єдиного податку 20% розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 грудня 2015 р. звітного податкового періоду з розрахунку
на календарний місяць.
Затвердити положення про порядок стягнення єдиного податку на території Бібрської міської ради.
Оприлюднити дане рішення в міській газеті та на офіційному сайті.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету,
комунальної власності, приватизації та соціально - економічного розвитку.
Встановити акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Бібрської міської ради, згідно з
додатком.
Оприлюднити дане рішення в міській газеті та на офіційному сайті.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної
власності, соціально - економічного розвитку, інвестиційної політики.
Встановити транспортний податок на території Бібрської міської ради, згідно з додатком.
Оприлюднити дане рішення в міській газеті та на офіційному сайті.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету,
комунальної власності, приватизації та соціально – економічного розвитку.
Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Бібрської міської ради, згідно з додатками №1, №2, №3.
Встановити пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Бібрської міської ради, зокрема:
в розмірі 100% з податку, що сплачується на території Бібрської міської ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності релігійних громад, релігійних організацій України, підприємств комунальної власності, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому
законом порядку й використовуються для забезпечення пильності, передбаченої такими статутами (положеннями);
в розмірі 100% з податку на об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, зокрема господарські (присадибні) будівлі допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні,
трансформаторні підстанції;
в розмірі 100% з податку на об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб зокрема: житлові будинки, прибудови до житлового
будинку, квартири, котеджі, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, садові та дачні будинки.
Оприлюднити дане рішення в міській газеті та на офіційному сайті.
Вважати таким, що втратило чинність, рішення X-ої сесії УІ-го демократичного скликання №379 від 21.12.2012року «Про встановлення «податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Бібрської міської ради».
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету,
комунальної власності, приватизації та соціально - економічного розвитку.
Ставка земельного податку та розмір орендної плати в 2016 році будуть застосовуватись з 1 січня 2016 року згідноіз затвердженою нормативною
грошовою оцінкою м. Бібрки, проіндексованою на коефіцієнт, який буде встановлений законодавством України на 2016 рік.
Встановити ставки податку:
в розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за сільськогосподарські угіддя, а також землі, які надані у власність для
сільськогосподарських потреб;
- в розмірі 0,1 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за землі в межах населеного пункту м. Бібрка та 0,05% за межами м. Бібрка, але на
території Бібрської міської ради зайнятих житловим фондом, які використовуються без отримання прибутку та індивідуальними гаражами;
Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та використовуються в комерційних та
інших цілях з метою отримання прибутку ( в тому числі ведення господарської та підприємницької діяльності), у розмірі 3% (трьох) відсотків від їхньої
нормативної грошової оцінки.
Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та
комунальної форми власності), у розмірі 5% (п’яти) відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
Встановити, що від сплати податку звільняються особи, а саме:
інваліди першої і другої груп;
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним
видом використання у межах граничних норм:
для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)- не більш як 0,10 гектара;
для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
Встановити, що з 01.01.2016 року звільняються від сплати земельного податку:
землі, що перебувають у власності та користуванні підприємств установ та організацій комунальної та державної форми власності;
земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
землі, що перебувають у власності та користуванні підприємств, установ та організацій
землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним
озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними
стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі,
що розташовані за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, які забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: паралельні об'їзні
дороги, снігозахисні споруди і насадження, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди; майданчики для стоянки транспорту і
відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі
бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у
статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та
виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових
насаджень;
земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;
земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України,
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Про затвердження програм Бібрської міської ради на 2016 р.
(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної
власності, приватизації та соціально - економічного розвитку (голова комісії Грицило І.М.)
Вирішили: Затвердити наступні програми на 2016 рік:
Програма фінансування компенсації витрат на поховання громадян в м. Бібрка на 2016рік.
Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, які проживають на території Бібрської міської ради
Програма – «Поточний ремонт житлового фонду м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області на 2016рік»
Програма водопостачання та водовідведення с. Шпильчина на 2016-2017 роки
Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бібрський комунальник» на 2016 рік
Програма з відзначення державних та місцевих пам’ятних та святкових дат на 2016 р.
Програма продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 2016 рік
Програма з охорони навколишнього природного середовища у м.Бібрка на 2016 рік.
Програма підтримки розвитку футболу в м.Бібрка на 2016 р.
Програма будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Бібрської міської ради «Спортивний майданчик» на 2016 рік (у межах
однойменної обласної цільової програми на 2011-2016р.)
Програма надання пільг в оплаті житлово-комунальних послуг, а саме послуг водопостачання і водовідведення, плати за обслуговування будинків та
прибудинкових територій, вивіз твердих побутових відходів у межах норм споживання та звільнення від батьківської плати за харчування в ДНЗ «Сонечко»
громадян- учасників антитерористичної операції, призваним за частковою мобілізацію та членам їхніх сімей - мешканцям Бібрської міської ради , за рахунок
коштів міського бюджету на 2016 рік.

Про затвердження штатного розпису ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрці
(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної
власності, приватизації та соціально - економічного розвитку (голова комісії Грицило І.М.)
Вирішили: Затвердити штатний розпис ДНЗ «Сонечко» м.Бібрка в кількості 37,075 штатних одиниць згідно з додатком.

Про внесення змін до штатного розпису апарату Бібрської міської ради на 2016 рік
(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., головний бухгалтер Христіна К.В , голова постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у
сфері питань бюджету, комунальної власності, приватизації та соціально-економічного розвитку Грицило І.М.)
Вирішили: Внести зміни до до штатного розпису Бібрської міської ради, затвердивши кількість 11 штатних одиниць

Про зміни до бюджету 2015 року
(доповідав головний бухгалтер Бібрської міської ради Христіна К.В.)
Кошти по загальному фонду в сумі 150000 грн 00 коп передати до спеціального фонду по КФк 150118 КЕКВ 3122 для співфінансування житла дітямсиротам.

Про надбавки до посадових окладів
(Доповідав голова постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної власності, приватизації та соціально економічного розвитку Грицило І.М.)
Вирішили: Встановити з 01 січня 2016 року надбавки на 2015 рік в межах видатків по оплаті праці у розмірі 50 % відсотків посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років:
Гринусу Роману Ярославовичу
Папіж Галині Богданівні
З 01 січня 2016 р. здійснювати щомісячне преміювання Бібрського міського голови Р.Я.Гринуса та заступника Бібрського міського голови
Папіж Г.Б. у розмірі 50 % посадового окладу в межах фонду оплати праці.

Про внесення змін до регламенту Бібрської міської ради
(Доповідає голова постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері депутатської діяльності, правових питань, інформаційної політики Івасів
А.П.)
Вирішили: Затвердити регламент Бібрської міської ради VІІ-го демократичного скликання зі змінами і доповненнями (Додаток № 1).

Про затвердження положення про постійну комісію з питань депутатської діяльності, правових питань, інформаційної політики Бібрської міської
ради
(Доповідав голова постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері депутатської діяльності, правових питань, інформаційної політики Івасів
А.П.)
Вирішили: Затвердити зміни до положення про постійну комісію з повноваженнями у сфері депутатської діяльності, правових питань, інформаційної
політики Бібрської міської ради (Положення у Додатку № 1до цього рішення)

Про створення комунального підприємства Бібрської міської ради та затвердження Статуту комунального підприємства
(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної
власності, приватизації та соціально - економічного розвитку (голова комісії Грицило І.М.)
Вирішили: . Створити комунальне підприємство «Рідне місто» Бібрської міської ради.
Затвердити Статут комунального підприємства «Рідне місто» Бібрської місбкої ради (додається).
Визначити юридичну адресу адміністрації комунального підприємства Бібрської міської ради ,,Рідне місто”: м.Бібрка, вул.Тарнавського,22_
Виконавчому комітету Бібрської міської ради:
Здійснити відповідні організаційно-правові заходи, пов’язані зі створенням та реєстрацією комунального підприємства Бібрської міської ради ,,Рідне місто”.
Підготовити та подати на розгляд міської ради питання щодо закріплення за комунальним підприємством Бібрської міської ради ,,Рідне місто” на праві
господарського відання майна, необхідного для здійснення ним статутної діяльності.
Затвердити на посаді директора Комунального підприємства «Рідне місто»__Яртих Ларису_Валеріївну_ на контрактній основі.
6. Директорові комунального підприємства «Рідне місто» Бібрської міської ради провести реєстрацію даного підприємства відповідно до чинного
законодавства України.
Контроль за виконанням рішення покласти на Виконавчий комітет Бібрської міської ради та заступника міського голови Г.Папіж .

Про затвердження Положення про Конкурсну комісію відбору підприємств з надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бібрської
міської ради
(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної
власності, приватизації та соціально - економічного розвитку (голова комісії Грицило І.М.)
Вирішили: Затвердити Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бібрської
міської ради (додаток 1).

Делегувати повноваження з організації проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Бібрка
та села Шпильчина виконавчому комітету Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області.
Виконавчому комітету Бібрської міської ради:
Створити конкурсну комісію по організації та проведенню відбору підприємств з надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Бібрка
та села Шпильчина, затвердити її склад та положення про роботу комісії.
Затвердити конкурсну документацію з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території міста Бібрка та села
Шпильчина.
Забезпечити проведення конкурсу відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з надання послуг з вивезення побутових відходів на
території Бібрської міської ради.
Оприлюднити дане рішення в мережі Інтернет на веб-сторінці Бібрської міської ради та інформаційно-громадській газеті «Бібрські вісті» в терміни
відповідно до вимог чинного законодавства.
Рішення набирає чинності з моменту його опублікування.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони довкілля (Чернятинський М.С.).

Про відкриття рахунків Бібрської міської ради у державному банку
(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної
власності, приватизації та соціально - економічного розвитку (голова комісії Грицило І.М.)
Вирішили: Провести тендер між державними банками для відкриття рахунків Бібрської міської ради

Звіт про роботу Народного Дому «Просвіта»
(доповідав про результати перевірки роботи Народного Дому «Просвіта» та старого ринку м.Бібрки голова постійної комісії з питань бюджету,
комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики І.А.Грицило. Директор Народного дому Палько Т.І. на звіт не з’явився)
Грицило І доповів про результат перевірки Народного дому. Будівля й більшість приміщень перебувають у занедбаному стані багато років. Особливо
обурює те, що не працює актовий зал, що унеможливлює проведення міських масових заходів. Керівник не надав жодних підтверджувальних документів
про звернення щодо допомоги в ремонті.
У зв’язку з відсутністю керівника Народного дому вирішили висновок щодо його роботи ухвалити на наступному сесійному засіданні.

Розгляд заяв
Було розглянуто заяви про надання земельних ділянок під садівництво. Усім учасникам бойових дій та АТО ділянки були надані. Іншим заявникам відмовили у
зв’язку з відсутністю розробленого плану земель, призначених для ведення садівництва і відповідно вільних ділянок для ведення садівництва.
Окрім того, усі інші земельні заяви, що оформлені відповідно до чинного законодавства й не суперечать законам, отримали позитивні рішення сесії .

Різне
1.
Про міські туалети у м.Бібрці.
Вирішили: Зважаючи на результати соціологічного опитування мешканців Бібрки , ГО «Самопоміч» пропонує вирішити проблему відсутності міських
туалетів, яка є однією з пріоритетних. Пропонуємо наступний проект рішення: Визначити місце для встановлення міської вбиральні; замовити проект для
будівництва вбиральні; відновити туалет на старому ринку (орендар – Гончарук Г.); відновити колишній міський туалет на вулиці Тарнавського;
забезпечити доступ до вбиральні на промисловому ринку (орендар – Краєвська О.); установити розпізнавальні знаки поблизу вищезазначених туалетів (після
відновлення);відремонтувати туалет у міській раді.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Галину Папіж
2.
Про звернення до народного депутата України Ганни Гопко та голови Львівської обласної ради Ганущина Олександра щодо відзначення ювілею
надання м.Бібрці магдебурзького права.
Вирішили: Звернутися до народного депутата України Ганни Гопко щодо ініціювання ухвалення Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 550річчя надання магдебурзького права м.Бібрці» та голови Львівської обласної ради Ганущина Олександра щодо сприяння у відзначенні ювілею.

Секретар Бібрської міської ради Федущак Н.К.

Запрошуємо на громадські слухання.
УВАГА! У неділю, 3 січня, о 13 год 30 хв в актовому залі Бібрської ЗОШ ім. Уляни
Кравченко буде проведено громадські слухання щодо організації
централізованого вивезення сміття. Запрошуємо всіх мешканців Бібрки,
Шпильчини, Залісся й прилеглих сіл до обговорення питання. Бібрська міська
рада
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

Бійці, волонтери та міська влада
закликають громадян не
використовувати піротехніку на
зимових святах. Крім того, що це
викидання грошей в часі війни –
це ще й удар по нервах усіх, хто
переживав обстріли в зоні АТО –
бійців, волонтерів, біженців.

Відмовся від салюту, краще
витрати ці гроші на допомогу
воїнам

