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ПРО ХІV УКРАЇНСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОРУМ  

Н а запрошення виконавчого ди-
ректора Асоціації міст України 

Олександра Слобожана Бібрський мі-

ський голова Роман Гринус взяв уч-
асть у ХІV Українському муніципаль-
ному форумі, який проходив у Києві 

18-19 червня. Про свої враження Ро-
ман Гринус ділиться з читачами 
«Бібрських вістей». 

Перший день Форуму був присвяче-
ний відкритому врядуванню та еконо-
мічному розвитку українських міст. 
Другий день Форуму проводився в ра-
мках Проекту «Партнерство для розви-
тку міст (ПРОМІС)», який з 2015 року 

впроваджує Федерація Канадських 
Муніципалітетів (ФКМ) спільно з Асо-
ціацією міст України. 

На Форум зібралося майже 400 уча-
сників: голови громад-членів АМУ та 
представники органів місцевого само-

врядування, народні депутати, пред-

ставники парламенту, уряду, проектів 
міжнародної технічної допомоги, екс-
пертного середовища та партнерів 
Асоціації з Норвегії, Канади та Литви. 

Відкрив засідання Голова Асоціації 

міст України, Київський міський голо-

ва Віталій Кличко. У виступі він за-

значив, що сьогодні одним з найваж-

ливіших завдань для органів місцево-

го самоврядування є розробка ефекти-

вних інструментів використання бю-

джетних коштів. 

У Форумі взяв участь Прем’єр-

міністр України Володимир Гройсман, 

який підкреслив, що за 3-5 років дер-

жава має всі шанси побудувати міцну 

економіку з розвинутою інфраструкту-

рою. І зробити це можна за допомогою 

прямого діалогу між центральною і 

місцевою владами.  

Посол Канади в Україні Роман Ва-

щук, виступаючи сказав: «Понад усе 

ми розуміємо, що вам потрібні не ли-

ше навчання, а й практика. І важливо 

переймати не тільки міжнародний 

досвід, зокрема, канадський, а зверну-

ти увагу на те, що і в Україні вже на-

рощений свій власний позитивний 

досвід, яким варто ділитися. Напри-

клад, успішно впроваджена Івано-

Франківськом програма «тепле місто», 

яка вже реалізовується в інших укра-

їнських муніципалітетах. Отже, не 

забувайте звертати увагу на успіхи 

своїх міст, ділитися ними і впроваджу-

вати кращі практики, а там, де вам не 

вистачає досвіду, звертайтеся до між-

народних партнерів і використовуйте 

їх досвід. Йдіть тільки вперед! Бажаю 

вам перемог!». 

Продовження на наступній сторінці 

МІСЬКИЙ КОНКУРС МІКРОПРОЕКТІВ 

Н а початку літа активно 

розпочалась реалізація 

мікропроектів, які виграли на мі-

ському конкурсі. На середину чер-

вня вже реалізовано три мікроп-

роекти, а саме: 

 встановлення ігрового дитячого 

комплексу «Три башти» на вул. 

У. Кравченко, 

 закупівля інвентаря для облаш-

тування дитячої ігрової зони 

ОЗНЗ Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. Уляни Кравченко 

 закуплено майданчик з трена-

жерним обладнанням для вул. 

Шевченка. 

На даний час іде підготовка ре-

алізації наступних мікропроектів: 

закупівля медичного пристрою 

напівавтоматичний зовнішній 

дефібрилятор та чиста вода (Малі 

Ланки, продовження водопроводу 

по вул. Грушевського). Маємо на-

дію, що до кінця липня ці мікроп-

роекти будуть реалізовані. 

Заступник Бібрського міського 

голови І. Гловацький 
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ПРО ХІV УКРАЇНСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОРУМ  

Продовження, початок на сторінці 1 

 

День відкритого врядування 

та економічного розвитку укра-

їнських міст продовжився пле-

нарним засіданням, під час яко-

го учасники обговорили економі-

чний розвиток територіальних 

громад в Україні. 

Головний радник з питань 

врядування Проекту ПРОМІС 

Кейді Ворд розказала про на-

прями допомоги містам-

партнерам Проекту ПРОМІС та 

наголосила на важливості спів-

праці Асоціації міст України та 

Федерація Канадських Муніци-

палітетів, в рамках якої були 

розроблені дієві інструменти для 

поширення демократії у місце-

вому самоврядуванні. 

Заступник виконавчого дире-

ктора АМУ Валерій Баранов 

представив Концепцію ство-

рення системи підготовки кадрів 

місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад, розроб-

лену в рамках Проекту ПРО-

МІС. 

Бев Еслінгер, мер канадського 

міста Едмонтон, презентувала 

роль жінок у місцевій владі та 

досвід впровадження гендерних 

ініціатив в Едмонтоні. Катерина 

Левченко, Урядова уповноваже-

на з питань гендерної політики, 

представила тему: 

«Забезпечення впровадження 

принципу гендерної рівності в 

політику та практику на місце-

вому рівні». До учасників фору-

му звернувся народний депутат 

України, голова фракції 

«Самопоміч» у парламенті Олег 

Березюк: «Місцева влада – це 

єдина гілка влади в Україні, де 

наявні елементи довіри. Тому 

центральні органи влади нама-

гаються контролювати її». Зараз 

йдуть спроби просунути новий 

проект закону - про фінансовий 

контроль органів місцевого са-

моврядування, сказав народний 

депутат та закликав міських 

голів об’єднуватися навколо Асо-

ціації як захисника інтересів 

місцевого самоврядування.  На-

родний депутат України Ірина 

Сисоєнко розповіла міським го-

ловам про аспекти медичної ре-

форми, зокрема, про зміни на 

первинному рівні системи охоро-

ни здоров’я. 

Державний секретар Мініс-

терства інформаційної політики 

України Артем Біденко розказав 

учасникам Форуму про 

«Парасольковий бренд», мета 

якого полягає в об’єднанні зу-

силь для просування міст, сіл та 

селищ України у світі. Про дос-

від розробки та використання 

єдиного бренду України розпо-

вів креативний директор агенції 

«Банда» Павло Вржещ. 

Також виконавчим директо-

ром Асоціації міст України Оле-

ксандром Слобожаном та дирек-

тором Проекту ПРОМІС Олекса-

ндром Кучеренком названо про-

екти-переможці конкурсу корот-

кострокових ініціатив, що сприя-

тимуть участі жінок у місцевому 

економічному розвитку. 

Далі учасники працювали у 

тематичних секціях: 

 Демократичне врядування.  

 Розвиток середнього і малого 

бізнесу.  

 Секція АМУ з питань забез-

печення рівних прав та можли-

востей жінок і чоловіків. Далі 

учасники Форуму обговорювали 

стратегічну екологічну оцінку 

міст.  

На завершальній сесії модера-

тори секцій доповіли результати 

обговорень та дискусій. 

Підсумки роботи Форуму під-

били Директор Проекту ПРО-

МІС О.Кучеренко та Виконав-

чий директор АМУ О.Слобо-

жан. О.Кучеренко подякував 

учасникам Форуму за активну 

участь у дискусіях та наголосив 

на важливості обміну досвідом і 

обговорення нагальних питань 

місцевого економічного розвитку 

міст. Він також відзначив бага-

торічну співпрацю АМУ з канад-

ськими партнерами. 

О.Слобожан висловив вдяч-

ність Проекту ПРОМІС та Феде-

рації Канадських Муніципаліте-

тів за їх внесок та допомогу ук-

раїнським містам у впроваджен-

ні ініціатив економічного розви-

тку та гендерної рівності. Вико-

навчий директор АМУ запропо-

нував учасникам схвалити про-

ект підсумкового документу Фо-

руму – звернення до перших осіб 

держави за основу та протягом 

трьох днів внести пропозиції до 

нього. Виконавча дирекція до-

опрацює документ і направить 

його до центральних органів 

державної влади. Також 

О.Слобожан повідомив, що на-

ступна велика зустріч керівни-

ків громад відбудеться під час 

Дня діалогу, який Асоціація 

міст України проведе 24-25 вере-

сня у Тернополі. 

 

 

Наш кор. 

СТАДІОН — НАШ! 

Ц ього тижня було поставлено 

останню крапку у передачі 

стадіону «Газовик» у власність Бі-

брської громади - зареєстровано 

право власності. Цьому передував 

непростий і тривалий шлях пере-

дачі стадіону від ПАТ 

«Укртрансгаз» у власність грома-

ди. Починаючи з першого рішення 

Бібрської міської ради у 2016 році 

щодо звернення до ПАТ 

«Укртрансгаз» про передачу стаді-

ону Бібрській міській раді і завер-

шуючи відведенням землі і реєст-

рацією права власності за Бібрсь-

кою міською радою. Особлива по-

дяка Народному депутату України 

Тарасові Батенку, який допомагав 

нам, спілкуючись напряму з керів-

ництвом ПАТ «Укртрансгаз», на-

чальнику Бібрського ЛВУМГ філії 

УМГ «Львівтрансгаз» Богдану Са-

ловському за постійну допомогу на 

місцевому рівні, депутату Переми-

шлянської районної ради, члену 

виконкому Олегу Довгалю, чия 

ініціатива і наполегливість допо-

могли нам довести справу до заве-

ршення, державному реєстратуру 

речових прав Володимиру Поло-
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КОЛОРИТ ДИТЯЧОГО ВІДПОЧИНКУ 

Н а дворі літо, пора канікул, 
багато дитячого сміху на 

спортивно-ігрових майданчиках 
нашого мальовничого містечка 
Бібрка. Діти веселяться, розва-
жаються, вивчають нове зі своїми 
батьками. 

15 червня цього року з 
ініціативи Народного до-
му спільно з працівника-
ми міських бібліотек в На-
родному домі відбулось 
свято казки. Юля Наконе-
чна розповіла про своєрід-
ний фольклор казок. Як-
що в календарі нічого не-
має, то потрібно придума-
ти і відзначити свято. Со-
ломія Медвідь закликала 
своїм віршом усіх на дитя-
че свято «Казки від баби 
Насті» (оповідач - бібліотекар Ма-
рія Чемеринська). На сцені поча-
ли з’являтися герої казки «Пан 
Коцький», яку підготували учас-
ники драмгуртка НД м.Бібрки, 
керівник Наталія Свіжак. На ка-
зковій галявині оживали звірі 
казки: Пан Коцький – Назар Пи-
скір, Лисиця – Христина Гірняк, 

Кабан – Дем’ян Шух, Вовк – 
Орест Вознікевич, Ведмідь – Бог-
дан Наконечний, Заєць – Яро-
слав Сегін, господар – Дмитро 
Цветков. 

Казки – вголос, гуморески і за-

гадки з казкової рукавички чита-
ли бібліотекари дитячої бібліоте-
ки Оксана Дума та Галина Ко-
мар. В’язанку гуморесок розказа-
ли Надія Ковальчук та Орест Во-
знікевич. Літературну вікторину 
«Світ казок Івана Франка» прове-
ла Юля Наконечна. 

Отець-декан Микола Коваль 
подякував від свого імені та від 
багаточисельного глядача за змі-
стовне свято казки. На заході був 
присутній депутат міської ради 
Ігор Грицило. Директор НД, Лю-

ся Сурмач, подякувала 
керівникам, бібліотека-
рам, учасникам та всім 
присутнім за чудовий на-
стрій, за свято, яке не про-
сто приносить задоволен-
ня, а і вчить нас як потріб-
но жити, працювати, пова-
жати одне одного. 
На завершення свята ма-
ленькі глядачі отримали 
від баби Насті солодощі, а 
учасники драмгуртка та 
художнього слова нагоро-
джені Подяками та Грамо-

тами за активну участь у худож-
ній самодіяльності НД м.Бібрка. 

Маємо надію на продовження 
літнього дозвілля дітей на майда-
нчиках міста. 

 
 

Художній керівник НД  
Наталія Свіжак 

маному за професіоналізм і опера-

тивність і багатьом іншим – пра-

цівникам апарату Бібрської місь-

кої ради, землевпорядній органі-

зації, працівникам Золочівського 

МБТІ за злагоджену і професійну 

працю. Тепер Бібрка, ставши пов-

ноправним господарем стадіону, 

зможе поступово відроджувати 

стадіон і допомагати нашому фут-

болу зайняти належне місце серед 

інших футбольних команд. До 

речі, самі футболісти – це дуже 

активний і працездатний колек-

тив. Окрім багатьох корисних для 

міста справ, проект футбольного 

клубу «Захід» «Будівництво спор-

тивної роздягалки міського стадіо-

ну у м.Бібрка по вул. Леся Курба-

са» виграв конкурс серед обласних 

проектів місцевого розвитку, залу-

чивши 200 тисяч гривень з облас-

ного бюджету і приблизно 75 ти-

сяч гривень з міського. Також 

проект «Благоустрій території 

(встановлення 2-х лав запасних) 

на міському стадіоні м.Бібрка» 

загальною вартістю 59 тис.грн ФК 

«Захід» став одним із переможців 

міського конкурсу мікропроектів. 

Для реалізації цього проекту у 

міському бюджету передбачено 

35,9 тис. грн.. Решта – це власний 

фінансовий і нефінансовий внесок 

ініціативної групи. Незабаром 

розпочнуться роботи з втілення 

проектів. Отож, бажаю усім нам 

добрих результатів ! 

 

 

Секретар Бібрської міської ради 

Надія Федущак 

ПРОЩАВАЙ, САДОК ДИТЯЧИЙ! 

О сь і пролунали останні акор-

ди прощального вальсу у на-

шому садочку. Наші діти – випуск-

ники попрощалися з своїми іграш-

ками, якими вони з великим задо-

воленням проводили велику кіль-

кість часу. Тепер вони вже дорос-

лі, адже ідуть до школи. На випус-

кному святі наші випускники бу-

ли неймовірні: дівчатка немов 

справжні леді, а хлопці – джент-

льмени. 

Випускники старших груп 

«Зайченята» (вих. Кобрин О.Р.) та 

«Колобок» (вих. Василик І.В.) під 

керівництвом муз. керівника Віз-

ної Л.Є. підготували чудові свята 

випускників для своїх батьків та 

гостей свята. Окрім того, наші ви-

хованці подякували адміністрації 

та усім працівникам дошкільного 

закладу за їх нелегку працю. 

Приємним сюрпризом для самих 

випускників були подарунки від 

міського голови Гринуса Р.Я, які 

за дорученням дітям вручив засту-

пник голови Гловацький І.Л. 

Хочемо побажати нашим випуск-

никам легкого та радісного шкіль-

ного життя, досягти великих успі-

хів у навчанні, а також побажати 

міцного здоров′я для них та їх рід-

них. 

 

Методист Боднар Г.С. 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвя-

тої Богородиці м. Бібрки:  
 

П'ятниця, 22.06 

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 

- 20:00 Молебень до Найсвятішого Серця Ісуса 
 

Субота, 23.06 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:30 Сповідь випускників 

- 20:00 Вечірня 
 

Неділя, 24.06 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

- 16:00 Свята Літургія для випускників 

Вітаємо з ювілеєм люблячу дружину,  

маму, бабусю, прабабусю  

Катерину Костирка! 

 

Рідна матусю, рідненька Ви ненько! 

Хай у цей день веселий і багатий 

Щастя й добро завітає до хати! 

Щоб у достатку, здоров’ї до віку 

Многії літа прожили без ліку! 

І у вінок привітань, як зерно до зернини, 

Низький Вам уклін від всієї родини. 

 

Чоловік, дочка з чоловіком, син з дружиною, 

внуки з дружинами, внучки з чоловіками,  

внуки, 5 правнуків і вся велика родина. 

Вітаємо із 70-літтям  
Костирка Катерину!!! 

 

Люба бабусю, Вас ми вітаєм, 
Радості, щастя, здоров'я бажаєм! 
Хай Вам сонечко світить яскраво, 
Квіти буяють і стеляться трави. 
 

Бажаєм сто років прожити, 
Люблять Вас онуки і діти. 
Нехай Вас старість не квапить, минає, 
І серце нещастя не крає. 

 
Живіть Ви ще довго на світі оцім — 
На радість онукам і дітям своїм. 

 
Від внука Володимира і його сім’ї,  

та родини Бандура. 

 

Перемишлянське РСТК ТСО України наби-

рає на постійно діючі курси водіїв: 

категорії «А, А1» «В,В1» «С,С1» «D» «Е», пере-

підготовка з В на С, С1. 

 

096-468-26-86 (2-16-95 роб.тел.) Василь Іва-

нович 

Н ещодавно в Бібрській му-

зичній школі відбулася 

незвичайна подія. Наша зем-

лячка п. Ореста Михашула 

передала в дарунок для школи 

музичний інструмент – клар-

нет.  

Приємно відзначити, що наші 

земляки, яких доля розкидала 

по всьому світу, не забувають 

про рідне місто, про рідну зем-

лю та про школу, в якій вони 

навчались. З вдячністю прий-

маємо цей подарунок. Бажає-

мо пані Оресті всіляких га-

раздів на її другій батьківщині 

та завжди чекаємо у рідній 

школі. 
 

Директор Бібрської музичної 

школи І.Герчаківський 

ПОДАРУНОК ШКОЛІ 


