
Громада — великий чоловік. 

І.Я. Франко 

м. Бібрка, 5 березня, 2020 рік | випуск №197 (274) 

ФОТОФАКТ 

У  середу, 4 березня, відбулося засідання робочої групи з розробки Стратегіі розвитку Бібрської ОТГ на 

2020-2027 роки. До розробки стратегії, окрім працівників Бібрської міської ради, долучились предста-

вники усіх старостинських округів, Новострілищанської ОТГ, представники ULEAD Львівський регіональ-

ний офіс (Галина Гречин, Зеновй Сірик), БФ «Спадщина.UA / Heritage.UA» та представник «Edem Resort 

Medical & Spa» Олексій Волошин. 

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА 2019 РІК 

Проєкти місцевих ініціатив -

2020 
На обласний конкурс проєктів 

місцевих ініціатив, які будуть реа-
лізовуватись у 2020 році,  Бібрська 

ОТГ подала і зареєструвала  50 
проєктів.  

Кількість  поданих проєктів за 
пріоритетами: 

- Спорт - 1 
- Освіта - 14 
- Охорона здоров’я - 8 
- Культура - 11 

- Вуличне освітлення - 6 

- Інші пріоритети- 10 
Серед них 32 проєкти стали пере-

можцями конкурсу серед проєктів 
місцевих ініціатив у 2020 році 

Проєкти,  видатки на які здій-
снювались за рахунок коштів 
субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на  фор-

мування інфраструктури Біб-
рської  об’єднаної територіаль-
ної  громади 

Бібрська міська рада отримала 

3789,4 тис.грн на формування ін-
фраструктури об’єднаної громади.  

Проєкти:  
Капітальний ремонт амбулаторії 

у м.Бібрка. 
Реконструкція вуличного освіт-

лення на вулиці Шевченка с.Лани 
Реконструкція вуличного освіт-

лення  с.Серники 
Реконструкція вуличного освіт-

лення с.Селиська 
Капітальний ремонт покрівлі 

школи корпусу №1 с.Стоки 
Капітальний ремонт тепломережі 

Продовження. Початок звіту в попередньому числах газети 

9 та 10 березня - ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ 

Бібрська громада, як і вся Україна, ушановуватиме 

пам’ять Національного Генія.  

Але у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася у 

зв’язку з поширенням коронавірусу, масові заходи на запла-

новані дні скасовуються. Просимо мешканців громади з розу-

мінням поставитися до змін. 

Дати, на які будуть перенесені заходи, повідомимо пізніше.  
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Свіржської ЗОШ І-ІІІ ст. с.Свірж 
Капітальний ремонт теплогенеру-

ючих вузлів (з застосуванням енер-
гозберігаючих технологій) Свір-
жської ЗОШ І-ІІІ ст. с.Свірж 

Капітальний ремонт системи опа-

лення (з застосуванням енергозбе-
рігаючих технологій) в ОЗНЗ 
«Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни 
Кравченко» м.Бібрка 

Капітальний ремонт частини сис-
теми опалення (з застосуванням 
енергозберігаючих технологій) у 
Великоглібовицькій ЗЗСО І-ІІІ ст. 
ім.. Ю.Головінського с.Великі Глі-

бовичі 
Видатки на які здійснювались  

за рахунок коштів з обласних 
програм 

У 2019 році за рахунок залучених 
коштів з обласних програм «Питна 
вода» на 2012 -2020 роки», 
«Зовнішнє освітлення населених 

пунктів Львівської області на 2017-
2020 роки», «Програми охорони 
навколишнього природного середо-
вища Львівської області на 2016 – 
2020 роки»,  «Спортивний майдан-

чик»  на  2017 -2021 роки» , 
«Програми  розвитку освіти Львів-
щини на 2017-2020 роки»  на тери-
торії Бібрської ОТГ реалізовано 5 

проєктів: 
Реконструкція господарсько -

питного-протипожежного трубопро-
воду по вул. Бічна Львівська, 

Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса 
та Уляни Кравченко у м. Бібрка 

Реконструкція каналізаційної 
мережі адмінбудинку по вул. Шкі-
льній, с.Великі Глібовичі 

Будівництво спортивного майдан-
чика з наливним покриттям   на 
території  Бібрської ЗОШ І-ІІІ  ст.      
ім. Уляни Кравченко 

Капітальний ремонт внутрішніх 
вбиралень Великоглібовицього 
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головін-
ського  

Реконструкція вуличного освіт-
лення с.Любешка 
Реалізація інших проектів 
К а п і т а л ь н и й  р е м о н т 

вул.С.Крушельницької в м.Бібрка 

Про  утворення структури 
(відділів, служб та комуналь-
них підприємств) Бібрської мі-
ської ради  

У зв’язку з утворенням об’єднаної 
територіальної громади Бібрською 
міською радою у 2019 році  було 
створено: 

 відділ освіти,  
 відділ культури, туризму, сім’ї, 

молоді, спорту та соціальної полі-
тики; 

відділ містобудування, архітекту-

ри, земельних відносин та інфра-
структури; 

 відділ державної реєстрації, 
 відділ фінансів, бюджету, бухгал-

терського обліку, звітності та конт-
ролю;  

Службу у справах дітей Бібрської 
міської ради, 

 Комунальний заклад “Публічна 
бібліотека,” 

  комунальне некомерційне підп-
риємство «Центр первинної медико

-санітарної допомоги» Бібрської 
міської ради;  

 Комунальний заклад «Центр на-
дання соціальних послуг» Бібрсь-
кої міської ради,  

які перебрали функції відповід-
них відділів,  служб і установ Пере-
мишлянської РДА або Перемишля-
нської районної ради.  

Відділ освіти виконавчого ко-
мітету Бібрської міської ради 

Відділ утворений рішенням Біб-
рської міської ради № 10 від 

08.01.2019 року. Начальник відді-
лу  - Зоряна Степанівна Влах. Пов-
ноцінно відділ запрацював з черв-
ня 2019 року, коли він перебрав 
навчальні заклади у відділу освіти 

Перемишлянської РДА. Відділу 
підпорядковується – 13 освітніх 
закладів ,  

в тому  числі : 

- Заклади загальної середньої 
освіти І-ІІІ ст. – 4,  

- Заклади загальної середньої 
освіти І-ІІ ст. – 4  

(одна філія) 
- Філії І ст. – 5, 
 а також  Будинок дитячої та юна-

цької творчості   
та 2 дошкільні навчальні заклади 

Кількість дітей у закладах освіти 
Заклади загальної середньої осві-

ти - 1479  
Заклади дощкільної освіти - 363 

Заклади початкової освіти -253 
Інклюзивна освіта 
Створено 4 інклюзивних класи (3 

-  у Бібрському ОЗЗСО І-ІІІ ст.  

ім. Уляни Кравченко та 1 - у філії 
Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. 
ім. Ю.Головінського). 

Дошкільна освіта 
Перелік дошкільних навчальних 

закладів Бібрської міської ради: 
Дошкільний навчальний заклад  

«Сонечко» м. Бібрки ; 
Дошкільна група з короткотрива-

лим перебуванням «Рукавичка» на 
базі ДНЗ «Сонечко» м. Бібрки 

Дошкільна група з короткотрива-
лим перебуванням «Калина» 

с.Свірж  на базі ДНЗ «Сонечко» м. 
Бібрки 

Дошкільна група з короткотрива-
лим перебуванням с.Під’ярків на 
базі ДНЗ «Сонечко» м. Бібрки 

ДНЗ «Пізнайко» (дошкільна гру-
па з короткотрива-

лим перебуванням) с. Великі Глі-
бовичі (вул.Шкільна); 

Дошкільна група з короткотрива-
лим перебуванням на базі філії 
Бібрського опорного закладу зага-
льної середньої освіти І-ІІІ ст. імені 

Уляни Кравченко с. Любешка І-ІІ 
ступенів. 

Дошкільна група з короткотрива-
лим перебуванням на базі філії 

Бібрського опорного закладу зага-
льної середньої освіти І-ІІІ ст. імені 
Уляни Кравченко с.Серники (вул. 
Зелена, 64). 

Дошкільна група з короткотрива-

лим перебуванням «Струмочок» на 
базі закладу загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів  с.Стоки (вул. 
Уляни Кравченко, 7-А). 

Дошкільна група з короткотрива-
лим перебуванням (на базі закла-
ду загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів с. Під’ярків, у якому при-

зупинено освітній процес) 
Дошкільна група з короткотрива-

лим перебуванням на базі Закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ст. 
с. Романів 

Дошкільна група з короткотрива-
лим короткотривалим перебуван-
ням на базі Закладу загальної се-
редньої освіти І-ІІ ст.с.Лани.  

Відділ культури, туризму, сі-
м’ї, молоді, спорту та соціаль-
ної політики виконавчого комі-
тету Бібрської міської ради 

Відділ культури, туризму, сім’ї, 
молоді, спорту та соціальної полі-
тики виконавчого комітету Бібрсь-
кої міської ради утворений рішен-
ням Бібрської міської ради № 10 

від 08.01.2019 року. Начальник 
відділу -  Сурмач Люся Петрівна. 
Повноцінно відділ запрацював з 
червня 2019 року, коли він пере-

брав заклади культури у відділу 
культури  Перемишлянської РДА. 

Відділ координує роботу:   

 -музичної школи з 35 штатними 

одиницями; 

 -дванадцяти  Народних домів з 

25 штатними одиницями; 

 десяти бібліотек з 13 штатними 

одиницями. 
Спортивні досягнення 
2019 рік став знаковим для ро-

звитку футболу в регіоні. Уперше 
були виділені кошти для всіх до-
рослих футбольних команд, що 
представляють нашу ОТГ в чемпіо-
натах області та району, також 

фінансування отримала місцева 
Дитяча Футбольна Школа ЛІДЕР. 

Продовження звіту в наступних числах газети 
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ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ГРОМАДІ 

Директор КЗ ЦНСП 
С.Пономарьова  

3 березня 2020 року у Львівській 
ОДА відбувся захід у межах про-
грами  “Громада  для  сім’ї:  ство-
рення соціальних послуг для ОТГ” 
- тренінг щодо впровадження рефо-
рми деінституціалізації. 
Із вітальним словом до учасників 

тренінгу  звернулася  начальник 
управління з питань праці та сі-
мейної політики департаменту со-
ціального захисту населення Львів-
ської ОДА Уляна Дорош, яка реко-
мендувала представникам громад 
відповідально підійти до вивчення 

потреби  у  створенні  конкретних 
соціальних послуг. 
Тренінг вела регіональна експерт-

ка з деінституціалізації та розвитку 
послуг проекту EDGE, національна 
тренерка з деінституціалізації, сер-
тифікована Міністерством соціаль-
ної політики України Анна Реше-
тник. 
Участь у тренінгу взяли 6 об’єдна-

них територіальних громад Львів-
ської області, а саме Бібрської, Руд-
ківської,  Новокалинівської,  Підбе-
різцівської, Меденицької та Грабо-

вецької, а також представники ін-
ститутів громадянського суспільст-
ва, діяльність яких провадиться на 
території вказаних громад. 
Мета програми: забезпечення гро-

мади інструментами, що необхідні 
при створенні конкретної соціаль-
ної послуги для мешканців  (сімей, 
дітей, літніх людей), для того, щоб 
захистити насамперед права дити-
ни через розвиток цих послуг та 
мультидисциплінарну взаємодію.  

ФОТОФАКТ 
27 лютого на базі Бібрського ОЗ-
ЗСО І-ІІІ ст. ім.Уляни Кравченко 

відбувся турнір з шахів та шашок 
серед учнів ЗЗСО. 
У змаганнях взяли участь ЗЗСО І
-ІІІ ст. 

І місце - Великоглібовицький 
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головін-
ського 
ІІ місце - Бібрський ОЗЗСО І-ІІІ 
ст. ім.Уляни Кравченко 

ІІІ місце - ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Романів 
і с. Свірж 
Напруженими, але дуже цікави-
ми видалися змагання з шашок 
серед ЗЗСО І-ІІ ст. 
І місце - ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки 

ІІ місце -ЗЗСО І-ІІ ст. с.Глібовичі 
ІІІ місце - ЗЗСО І-ІІ ст. с. Лани  

В  рамках проведення ІІ Всеукра-
їнського заняття доброти 

"Гуманне та відповідальне ставлен-
ня до тварин" практичний психолог 
нашого дошкільного закладу Чабан 
Ю.В. провела інтерактивне заняття 
у старшій групі " Бджілка" на тему: 
"Тварини - наші друзі". Під час за-
няття діти ознайомились з професі-
ями людей, які доглядають тварин 
(ветеринар, кінолог); закріпили 
знання про особливості догляду за 
котами та собаками, умовами їх 
існування. Даний захід супрово-
джувався презентацією та сприяв 
формуванню у дітей навичок пове-
дінки при зустрічі з безпритульни-
ми та домашніми тваринами на 

вулиці; розвитку пізнавальної та 
творчої активності, уяви, логічного 
мислення. Заняття мало на меті 
формувати у дітей почуття доброти, 
виховувати чуйне, гуманне та від-
повідальне ставлення до тварин. 
Окрім того, у старшій групі " Дзві-
ночок" вихователь Костирка І. Д. 
провела ранкову бесіду " Домашні 
улюбленці", де разом з дітьми обго-
ворили про умови проживання до-
машніх тварин та тих, які опинили-

ся за певних обставин на вулиці. 
Коли ми будемо закладати основи 
любові один до одного та любові до 
тварин у дошкільному віці, можли-
во, у дорослому віці в нас не будуть 
виникати навіть думки про жорсто-
кість чи негативне ставлення до 
тих, хто живе поруч із нами Адже 
лише любов може змінити і вряту-
вати цей світ.  

ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ  

ДО ТВАРИН 

Галина Боднар 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  

П’ятниця, 6.03 

- 06:30 Сповідь (перша п'ятниця місяця) 

- 08:00 Літургія Передосвячених Дарів; сорокоуст 

- 18:00 Хресна дорога 

Субота, 7.03 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:00 Вечірня 

Неділя, 8.03 

- 09:00; 11:00 Свята Літургія 

- 15:00 Свята Літургія; підготовка дітей до першого 

причастя  

Вітаємо із 45-річним ювілеєм дорогу донечку  
Чмир Ганну Йосипівну!  

Мама, батько, сестра, швагро, племінники і вся родина  

Нашому  магазину—1 РІК! 

АКЦІЇ з нагоди  1 річниці від-

криття магазину  

МайстерМеблі": 

на весь товар з маг.-7%, на шафи

-купе-5%, на весь інший товар-

3%.       На весь березень  

діють знижки  

Оголошення. Втрачене свідоцтво на право особистої влас-

ності на житловий будинок, видане 17.03.1992р. в с. Великі 

Глібовичі, вул. Шевченка,45 на ім'я Шлияна Богдана Анд-

рійовича вважати недійсним . 

Галина Шлиян 

Б ібрська міська рада почала розробляти 

стратегію розвитку громади на 2020-

2027 р. Нам дуже важливо, аби мешканці 

долучилися до планування  роботи на 7 ро-

ків.  

На сайті опубліковано опитувальник, який 

легко заповнити і допомогти нам побачити 

ваші проблеми та побажання. Якщо ви хо-

чете заповнити паперовий опитувальник, то 

можна зайти в Бібрську міську раду й отри-

мати анкету  


