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З вертаємось до Всіх небайду-

жих жителів Бібреччини з 

проханням допомогти волонтерам 

Народної Самооборони з поїздкою 

на Схід України!�  

Є такі прохання: чай, кава, цу-

кор, мед, лимони, сухе печиво, 

шкарпетки, засоби гігієни, мийні 

засоби, цибуля, часник, крупи, 

трави для чаїв, кабачки, картоп-

ля, зелений кріп, петрушка і селе-

ра, яблука, груші, сливи. Також є 

прохання про синьо-жовті прапо-

ри, які на День Незалежності Ук-

раїни будуть передані нашим воя-

кам. 

Цибуля, часник, картопля, каба-

чки, цукор, мед, сушені трави для 

чаїв, крупи - це для потреб Львів-

ської волонтерської кухні . 

Усе це приносити 21 - го серпня

(середа )з 17:00 год до вечора на 

адресу вул.Торгова, 20. 

Маємо надію, що на День Неза-

лежності нашої держави хлопці 

на війні відчують нашу підтрим-

ку... 

Наперед велика подяка від во-

лонтерів і наших захисників, які 

тримають для нас мирне небо  

ПІДТРИМАЙМО НАШИХ ЗАХИСНИКІВ 

Волонтери Бібреччини 

ФОТОФАКТ 

Т риває реалізація мікропроєкту "Капітальний 

ремонт ФАП у с. Під’ярків". Вартість - 286 224 

грн. З них: 143 112 грн. - кошти облради;86 462 грн. - 

кошти Бібрської міської ОТГ; 47 000 грн. - кошти ФГ 

"Під'ярків"; 3 303 грн. - кошти громади; 10 347 грн. - 

нефінансовий внесок.  

ФОТОФАКТ 

Р озпочато монтаж вулич-

ного освітлення в с. Сер-

ники за кошти державної ін-

фраструктурної субвенції 

У  сучасному світі знання іно-

земних мов перетворилось 

із розкоші у необхідність. Для нав-

чання в українських вишах, за 

кордоном, для роботи з іноземни-

ми фірмами та навіть для відпо-

чинку у заморських країнах – усю-

ди необхідно знати, щонайменше, 

мову міжнародного спілкування. 

Відтак не дивно, що англійська -  

найпопулярніша та найпоширені-

ша мова у світі. У великих містах 

у д о с к о н а л ю ю т ь  з н а н н я 

англійської за рахунок додаткових 

іноземних курсів чи мовних шкіл, 

чого не скажеш про села та сели-

ща. Утім у с. Великі Глібовичі, що 

на Бібреччині, вже другий рік пос-

піль при  парафії УГКЦ діє дитя-

чий літній табір із вивчення анг-

лійської мови. Ініціаторами ство-

р е н н я  т а б о р у  в и с т у п и л и 

американець з українським 

корінням— Томас Орищин— та 

місцевий парох Микола Стручин-

ський. До двотижневого навчання 

дітей залучаються дипломовані 

викладачі англійської мови та 

аніматори.  Окрім звичного фор-

мату, дітей навчають міжнародної 

мови за допомогою інтерактивних 

ігор, мультфільмів, спілкування 

та  р ізноманітних квест ів . 

Присутність  п ана Тома та 

спілкування з ним надають дітям 

великої впевненості в собі, у своїх 

знаннях і тим самим допомагають 

учням швидше подолати мовний 

бар'єр. У таборі немає оцінок та 

домашніх завдань, тому діти не 

бояться робити помилки, що лише 

пришвидшує процес вивчення ан-

глійської мови. Участь у таборі 

брал и д іти  з і  с . Вел ик их 

Г л і б о в и ч і в ,  Б і б р к и  т а  з 

навколишніх сіл . Цьогоріч нав-

чання тривало до п’ятниці 2 серп-

ня, після чого кожен учень отри-

мав подарунки та сертифікати про 

закінчення англомовного табору.  

АНГЛОМОВНИЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ У ВЕЛИКИХ ГЛІБОВИЧАХ  

Оксана Собенко 
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ВІДДІЛ ОСВІТИ ІНФОРМУЄ 

08 лютого 2019 року рішенням ІІ 

сесії VII скликання Бібрської міської 

ради № 60 було створено Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомо-

ги». Відтоді амбулаторії міста Бібрки, 

села Романова, села Свіржа та сільські 

фельдшерсько-акушерські пункти 

(далі – ФАПи) належать Бібрській 

ОТГ, їхнім  засновником стала Біб-

рська міська рада.  

11.04.2019 року КНП «ЦПМСД» 

отримав ліцензію на медичну практи-

ку. Це надзвичайно важливий доку-

мент, оскільки  без нього жодна амбу-

латорія та жоден ФАП не має права 

надавати медичну допомогу. 

20.05.2019 року КНП «ЦПМСД» 

уклав договір із Національною служ-

бою здоров’я України (далі – НСЗУ) – 

це також дуже важливий документ, 

який визначає фінансування підпри-

ємства. Основні кошти, які отримує 

КНП «ЦПМСД», надходять із НСЗУ. 

Це кошти, які ми отримуємо від укла-

дених  із громадянами України декла-

рацій. 

Розподіл даних коштів здійснюється 

на : 

- виплату заробітної плати працівни-

кам КНМ «ЦПМСД»; 

- закупівлю медичного обладнання, 

яке необхідне для успішної роботи 

амбулаторій та ФАПів; 

- закупівлю медикаментів для надан-

ня невідкладної медичної допомоги; 

- поточні ремонти приміщень амбу-

латорій та ФАПів. 

Кожна укладена з вами декларація  - 

це частина подальшого розвитку су-

часної медицини Бібрської ОТГ- ва-

шої медицини. 

Хочу відзначити, що надзвичайно 

велику допомогу КНП «ЦПМСД» 

отримує від Бібрської міської ради.  

Щиро вдячні  Бібрському міському 

голові – Гринусу Роману Ярославо-

вичу, виконавчому комітету Бібрської 

міської ради, депутатам Бібрської мі-

ської ради, заступникам Бібрського 

міського голови, які з великим розу-

мінням ставляться до проблем меди-

цини і стараються максимально нам 

допомогти. Так, рішенням сесії було 

виділено кошти на ремонт і реконст-

рукцію амбулаторії загальної практи-

ки-сімейної медицини міста Бібрки, 

що дає можливість значно покращити 

як якість медичної допомоги, так і 

комфорт пацієнтів, які до нас зверта-

ються. 

З 12.08.2019 року ми починаємо ре-

монт,  і орієнтовно до 01.12.2019 року 

зустрінемо вас у новій та сучасній 

амбулаторії загальної практики – сі-

мейної медицини міста Бібрки. 

Про  хід ремонту та основні події в 

житті КНП «ЦПМСД» ми будемо пос-

тійно вас інформувати. 

а 

В ідповідно до розпорядження 
голови Бібрської міської ра-

ди від 08.08.2019 р. № 280 «Про 

перевірку стану готовності закла-
дів освіти Бібрської міської ради 
до роботи у 2019-2020 н.р.» здійс-
нено об’їзд закладів освіти. До 
складу комісії увійшли: заступник 
міського голови з гуманітарних 

питань Довгаль О.В., начальник 
відділу освіти Влах З.С., головний 
спеціаліст відділу освіти Гавінсь-
ка Г.М., інженер із безпеки життє-

діяльності Ярема В.Р., бухгалтер 
відділу освіти Грицай М.В., голов-

ний спеціаліст відділу безпечності 
харчових продуктів та ветмедици-
ни Перемишлянського районного 
управління ГУ Держпродспожив-
служби у Львівській області Грега 
Н.С.  

Упродовж трьох днів члени комі-
сії побували у всіх закладах освіти 
Бібрської міської ради: Бібрському 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравче-
нко та його філіях с. Любешка, 
с.Волове, с.Підгородище, с. Серни-
ки, Великоглібовицькому ЗЗСО І-
ІІІ ст. ім. Юліана Головінського та 
його філіях с. Великі Глібовичі, с. 

Підмонастир, ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Ро-
манів,с. Свірж, ЗЗСО І-ІІ ст. 
с.Лани, с. Стоки, с. Глібовичі, 
БДЮТ м.Бібрка, ДНЗ «Сонечко». 

Під час літніх канікул заклади 
освіти провели ремонтні роботи,  

привели до ладу навчальні примі-
щення. Навчальні кабінети 1-х 
класів оснащено новими партами, 
забезпечено дидактичними мате-
ріалами та комп’ютерною техні-
кою. Особливо порадувало членів 

комісії створення нового освітньо-
го середовища у 1-х класах Біб-
рського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни 

Кравченко. Колективи ЗЗСО І-ІІ 
ст. с.Лани та ЗЗСО І-ІІІ ст. 
с.Свірж надали своїм закладам 
належного естетичного вигляду. У 
ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки та у філії 
Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 

Уляни Кравченко с. Любешка роз-
почато роботи з капітального ре-
монту даху, у деяких закладах ще 
тривають внутрішні ремонти.  

У кінці серпня буде здійснено  
ще один моніторинг  стану го-

товності закладів освіти. 
 

Спеціаліст І категорії  
відділу освіти  

Катерина Микитів 

КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»  ІНФОРМУЄ 

Директор Комунального некоме-

рційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної до-

помоги» Бібрської міської ради  

Олександр Горинь  

Заходи, проведені з 8 до 14 серпня: 

• 8 серпня – Франкове слово на сцені дитячого 

табору «Дружба» с.Свірж. Інсценізація казок 

«Лис Микита», «Рукавичка» ( гуртківці драм-

гуртка НД м.Бібрки, керівник Свіжак Н.Р.) ; 

• 9 серпня – майстер-клас із квілінгу в таборі 

«Дружба» с.Свірж  «Герої улюбленої каз-

ки» (Павелко Н.П.) 

• 11 серпня – Фестиваль «Медова забава», 

с.Ганачівка (Бобечко Г.С., Береза М.М., ансам-

бль «Майоран» НД с.Свірж) 

• 13 серпня – відкрито майстерню «Новорічна 

іграшка» (КЗ «ПБ Бібрської міської ради», ке-

рівник Павелко Н.П.) 

• 14 серпня – презентація книжки Т.Я.Шаха 

«Бібрка на перехресті віків: час, події, лю-

ди» (детальніше в наступному числі газети) 

• 18 серпня – запрошуємо на ХХІІІ Фестиваль 

Духовної пісні та Божого Слова (НД м.Бібрка, 

поч.15;00 год) 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІНФОРМУЄ 

Начальник відділу культури Люся Сурмач 
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Начальник бюджетного відділу  

Катерина Христіна 

Ш ановні власники та земле-

користувачі земельних ді-

лянок Бібрської ОТГ! 

З метою забезпечення вчасної 

сплати належних платежів до бю-

джету Бібрська ОТГ нагадує гро-

мадянам, що 29.08.2019 року - 

останній день сплати податку, збо-

ру (платежу): 

- плати за землю фізичними осо-

бами за 2019 рік; 

- податку на нерухоме майно, від-

мінне від земельної ділянки, фізи-

чними особами за 2018 рік; 

- транспортного податку фізични-

ми особами за 2019 рік. 

Плата за землю, податок на неру-

хоме майно, відмінне від земель-

ної ділянки, та транспортний по-

даток фізичними особами сплачу-

ється   на   рахунки територіаль-

ної громади. 

 Інформацією про  сплату податків 

можна отримати у відділі архітек-

тури, містобудування, земельних 

відносин та інфраструктури вико-

навчого комітету Бібрської міської 

ради  та у відповідних старостин-

ських округах. 
У разі, якщо платник податків 

не сплачує  суми грошового зобов’-
язання, він  притягується до від-
повідальності у вигляді штрафу.  

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ІНФРАСТРУКТУРИ  БМР ІНФОРМУЄ 

Начальник Відділу архітектури, 

містобудування, земельних відно-

син та інфраструктури  БМР 

Демчук Наталія 

З  1 липня 2019 року повноцін-

но запрацювала нова модель 

ринку електроенергії, унаслідок 

чого відбулося подорожчання еле-

ктроенергії для підприємств, а 

саме встановлення нового тарифу 

на передачу електроенергії, який 

було збільшено з 6 до 37 копійок 

за кВт. Таким чином, видатки на-

шого підприємства на електрику 

зросли з 45, 0 тис.грн до 60, 0- 65,0 

тис.грн на місяць, а тариф для 

споживача залишився незмінний. 

Підприємство через постійне збі-

льшення вартості електроенергії 

несе збитки. А кількість спожива-

чів, які невчасно  оплачують за 

отримані послуги, щоразу зростає. 

Станом на 1 серпня 2019 року борг 

населення за спожиті послуги во-

допостачання та водовідведення 

становить 167,4 тис.грн. 

Просимо громадян не зволікати з 

оплатою за послуги водопостачан-

ня та водовідведення, щоб підпри-

ємство належно забезпечувало 

виробничий процес. У випадку 

зростання заборгованості, підпри-

ємство не в змозі буде розрахову-

ватись за спожиту електроенергію, 

що призведе до відмикання енер-

гоносіїв, а отже, усі споживачі за-

лишаться без води. 

Одночасно нагадуємо всім спожи-

вачам, що за несанкціоноване спо-

живання води (крадіжки) перед-

бачені  великі штрафи. 

Просимо всіх мешканців  дотриму-

ватися платіжної дисципліни та 

бути добросовісними споживачами 

наших послуг. 

КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ  

С таном на 14 серпня 2019 року 

основними напрямками робо-

ти є підготовка пакетів документів 

по обласних мікропроектах та про-

грамах, а саме: зареєстровано 31 

договір (зокрема: виготовлення 

ПКД, експертних звітів, договори 

на виконання робіт та проведення 

технічного нагляду). Також пода-

но на реєстрацію 12 договорів із 

повними пакетами документів,  

затверджені переліки об’єктів, ви-

датки на які здійснюються за ра-

хунок коштів із державного бю-

джету місцевим бюджетам на фор-

мування інфраструктури

(інфраструктурна субвенція) Біб-

рської ОТГ.  

ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ, БЮДЖЕТУ, БУХГАЛТЕРСЬОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КО-

НТРОЛЮ ІНФОРМУЄ 

22 серпня 2019 року о 10 год від-
будеться серпневий форум осві-
тян. На зустріч запрошуємо всіх 
педагогічних працівників закла-
дів освіти Бібрської міської ради. 
Основний меседж заходу—

«Головні тренди в освіті – 2020 та 
пріоритетні завдання розвитку 
освіти Бібрської громади». Плану-
ється проведення майстер-класів, 
тренінгів з використання перспек-
тивних технологій навчання. 

Місце проведення : актова зала 
Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 
Уляни Кравченко (вул.Уляни 
Кравченко, 2)  

Головний спеціаліст відділу  
освіти Галина Гавінська 

ФОРУМ ОСВІТЯН БІБРЕЧЧИНИ 

У  Великоглібовицькій філії І 
ст. реалізовано проект 

«Створення креативного простору 

для дітей з особливими освітніми 
потребами» «Вчимося жити ра-
зом». Проект став переможцем у 
конкурсі проектів фонду громад 
«Рідня» у 2019 році. Освітній прос-

тір у закладі оснащений лего-
пластинами, магнітно-
маркерними дошками, бізіборда-

ми та іншими засобами, які спри-
яють емоційному, інтелектуально-
му та психологічному розвитку 
дітей. 

СТВОРЕННЯ ПРОСТОРУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 
ПОТРЕБАМИ 

Начальник відділу освіти  

Зоряна Влах 

Директор КП «Бібрський кому-

нальник» Наталія Чайка 
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Бібрська асоціація депутатів першого демократичного скликання  

Газета «Бібрські Вісті» 

ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html 

Випуск №174, 15 серпня 2019 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  

П’ятниця, 16.08  

08:00 Свята Літургія на всяке прохання 

Субота, 17.08 

08:00 Свята Літургія за упокій 

20:00 Вечірня 

Неділя, 18.08 

08:30; 10:30 Свята Літургія 

В ітаємо всіх учасників, які упродовж 22 років брали уч-

асть  у  фестивалі Духовної пісні та Божого слова і запро-

шуємо взяти участь у ХХІІІ фестивалі, присвяченому 550-

річниці магдебурзького права та року Блаженного Священ-

номученика о.Климентія Шептицького. 

Святкування відбудеться 18 серпня /неділя/ 2019р. у гляда-

цькій залі НД м.Бібрки. Початок о 15:00 годині. 

Оргкомітет Фестивалю 

ПРОДАМ будинок у Бібрці. У БУДИНКУ: КУХНЯ, 

4 КІМНАТИ, санвузол, тераса. Загальна площа: 115 м 

кв. Присадибна ділянка: 5,33 ара. Цегляна будівля. Ене-

ргоощадні вікна. Центральне опалення (газовий котел). 

Централізоване водопостачання, водовідведення. Гараж 

(цегляний) 40 м. кв. Грядка. Будинок розташований у 

зручному місці.  

Тел. 097 697 8041 Люба Миколаївна 

К омунальне підприємство «Рідне місто» запрошує на 

постійну роботу дорожнього робітника. Про умови 

праці  можна дізнатися в  КП «Рідне місто» у приміщен-

ні Бібрської міської ради  (І поверх) упродовж робочого 

тижня з 9.00 до 18.00 . 

Директор КП «Рідне місто» Оксана Боднар  

УВАГА! 

25 серпня 2019 року (неділя) о 15:00 в приміщенні 

Народного дому м.Бібрка відбудуться збори учас-

ників АТО-ООС Бібрської міської ОТГ. (Спілка 

учасників АТО Бібрської ОТГ) 

Жительку с.Лани  

Чемеринську Агафію Іванівну  

із 70-річчям вітають друзі 

Літа цвіли не просто цвітом,  

А проростали у труді,  

Дорослими вже стали діти,  

А Ви душею молоді.  

Пливуть літа, мов тихі води,  

І вже минає 70,  

Хоч як прожитих років шкода,  

а не вернути їх назад.  

Хай щастя панує у Вашому домі  

І радість у ньому живе,  

Здоров'я міцного і щирої долі  

Хай Бог посилає і Вас береже.  

ФОТОФАКТ 

П ридбано мате-

ріали для ре-

монту мосту, зруй-

нованого повінню 

по вул. Котляревсь-

кого в Бібрці 


