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Н а виконання Регіональної програми забезпечення жит-

лом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, та осіб з їх числа у Львівській області на 2018-2020 ро-

ки комісією із суб'єктів соціальної роботи при виконавчому ко-

мітеті Бібрської міської ради обстежено житлові об'єкти з вто-

ринного ринку, які будуть 

подані на розгляд Комісії з 

питань забезпечення жит-

лом дітей-сиріт, дітей, поз-

бавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа у Львівській області. 

Очолила роботу комісії 

заступник Бібрського місь-

кого голови з гуманітарних 

питань Оксана Довгаль, 

також у роботі комісії взяв 

участь заступник Біб-

рського міського голови 

Максим Заблоцький 

 

Галина Гриньків, начальник 

Служби у справах дітей Біб-

рської міської ради  

Д орога громадо! Щиро 

вітаю з Днем Незалеж-

ності та Святом Державно-

го Прапора України!  

Кожен із нас є частиною Укра-

їни, і кожен із нас відповідаль-

ний за її майбутнє. День Неза-

лежності вкотре нагадує нам 

про можливість змінювати 

свою Державу, працювати на її 

розвиток і процвітання. З кож-

ним роком Україна змінюється, і, 

попри всі труднощі, здобуває ва-

жливий досвід у всіх сферах жит-

тя. Хочу наголосити, що серед 

усіх завдань, які ми маємо вико-

нати, є пріоритетні—ті, що зміц-

нюють нас як націю.  

Бережімо рідну землю, захищай-

мо цілісність Української держа-

ви, працюймо самовіддано та 

натхненно на розвиток України, 

її розбудову та цінуймо найдорож-

че – нашу Віру, Родину, Мову та 

Державу.  

Боже, збережи та захисти Украї-

ну. Дай сили втілити наші праг-

нення та надію – жити в мирі, 

злагоді, щасті та достатку, дарува-

ти любов, творити добро! 

З 1 вересня Держпраці посилює ін-

спекційну кампанію щодо виявлення 

неоформлених працівників 

Ф ахівців Держпраці, ДПС, ПФУ, СЗ 

та органи місцевої влади проводити-

муть спільні превентивні заходи, під час 

яких роботодавцям надаватимуть консу-

льтаційну допомогу з питань належного 

оформлення трудових відносин та застосу-

вання вимог чинного законодавства. 

А з 1 вересня 2020 року проходитиме мас-

штабна інспекційна кампанія щодо вияв-

лення неоформлених працівників. У випа-

дку встановлення інспектором праці неза-

декларованого працівника, до роботодав-

ців вживатимуться всі заходи щодо притя-

гнення до відповідальності, передбаченої 

чинним законодавством. 

Відтак, вкотре закликаємо роботодав-

ців бути відповідальними та оформи-

ти трудові відносини з усіма праців-

никами. 

Бібрський міський голова  

Роман Гринус 

https://www.facebook.com/groups/2666976733584209/?ref=gs&tn-str=%2AF&fref=gs&dti=2666976733584209&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/groups/2666976733584209/?ref=gs&tn-str=%2AF&fref=gs&dti=2666976733584209&hc_location=group_dialog
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ДО УВАГИ БАТЬКІВ,  ДІТИ ЯКИХ БУДУТЬ ВІДВІДУВАТИ ЗДО 

Д ля відвідування закладу до-
шкільної освіти батькам пот-

рібно надати довідку із засвідчен-
ням факту, що дитина здорова. Та-
ку довідку видає педіатр або сімей-
ний лікар закладу охорони здоро-
в’я, у якому спостерігається дитина 
на підставі укладеної декларації. 

У довідці лікар має зазначити: 
прізвище, ім’я, по батькові дити-

ни; 
дату народження; 
місце проживання; 
інформацію про стан здоров’я ди-

тини та можливість відвідування 
ЗДО з відміткою про відсутність 
контакту з хворими на COVID-19, 
та з особами, які перебувають на 
самоізоляції. Така довідка буде ви-
даватися батькам без огляду та від-
відування дитиною медичного за-
кладу. 

Якщо дитина має певне захворю-
вання, то за рішенням одного з ба-
тьків або іншого законного предста-
вника дитини, у цій довідці може 
бути зроблено відповідний запис. 

Якщо ж батьки або законні пред-

ставники вирішать не вказувати в 
довідці діагноз дитини, то лікар 
зазначає застереження щодо фізич-
них навантажень та інші рекомен-
дації медичного характеру. Відпо-
відно, медичні працівники ЗДО 
володітимуть необхідною інформа-
цією про стан здоров’я дитини. 

Звертаємо увагу, що для дітей до 
6 років, які йдуть у дошкільний 
заклад, не потрібна довідка №086-
1/о чи будь-якої іншої форми. 

Для оформлення дитини у ЗДО 
необхідно: 

Сконтактувати з лікарем-
педіатром, дільничним чи сімей-
ним лікарями та записатися на 
прийом завчасно і прийти у визна-
чену годину, щоб отримати довідку. 

У довідці повинен бути обов’язко-
во запис: «Дозволено відвідувати 
ЗДО». 

Діти, які не мають профілактич-
них щеплень, у ЗДО будуть 
прийняті на підставі заключення 
ЛКК закладу охорони здоров’я із 
зазначенням причини (протипоказ, 
відмова). 

У ЗДО супровід дитини здійснює 
медичний персонал закладу або 
вихователь, керуючись при цьому 
Постановою Головного державного 
санітарного лікаря від 21.05.2020 р. 
№ 25. 

Під час ранкового прийому дити-
ни: 

опитують батьків стосовно стану 
здоров’я дитини; 

візуально визначають стан здоро-
в’я (шкірні покрови, нежить тощо); 

проводять термометрію та огляда-
ють зів. 

Створюючи безпечне середовище 
для здоров’я дітей, ЗДО зобов’язані 
керуватися «Тимчасовими рекомен-
даціями щодо організації протиепі-
демічних заходів у ЗДО на період 
карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19), 
затвердженими Постановою МОЗ 
№25 від 21.05.2020 р. 

Відповідно до листів ДОН ЛОДА 
від 14.08.2020 р. №07-06/1673 та 
ДОЗ ЛОДА від 14.08.2020 р. №01-

12-11/3132/01 

Н аказ МОЗ України від 
16.08.2010 р. «Про удоскона-

лення медичного обслуговування 
учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів» залишається чинним. 

Також слід дотримуватись реко-
мендацій, які надані у листі Мініс-
терства охорони здоров’я України 
від 26.02.2020 р. №01.10-05/5898/2-
2, а саме: прийняття не лише дові-
док, виданих напередодні їх подачі 
до закладу освіти, а і більш ранніх, 
але чинних довідок. 

Виходячи з вищенаведеного, 
рекомендуємо дотримуватися 
наступних умов проходження 
медогляду здобувачами освіти в 
2020 році:  

Медогляд проводиться за записом 
до лікаря-педіатра, сімейного ліка-
ря, з яким підписана декларація 
про надання первинної медичної 
допомоги. У разі тимчасової відсут-
ності сімейного лікаря – з будь-
яким лікарем медичного закладу. 

Після проходження щорічного 
профілактичного огляду учень 
отримує довідку форми 086/о 
«Довідка учня загальноосвітнього 
навчального закладу про результа-
ти обов’язкового медичного профі-
лактичного огляду» 

У довідці зазначається інформа-
цію про відсутність медичних про-
типоказів, з відміткою про відсут-
ність контакту з хворими на COVID
-19, та з особами, які перебувають 
на самоізоляції. Така довідка буде 
видаватися батькам без огляду та 

відвідування дитиною медичного 
закладу. 

За необхідності лікар-педіатр, сі-
мейний лікар скеровує дитину до 
вузьких спеціалістів, які надають 
лікарю-педіатру, сімейному лікарю 
додаткову інформацію щодо здоро-
в’я дитини. 

Учням, у яких відсутні обов’язкові 
профілактичні щеплення згідно з 
Національним календарем щеп-
лень, затвердженим наказами МОЗ 
№595 від 16.09.2011 р., №551 від 
11.08.2014 р., №947 від 18.05.2018 
р., може бути відмовлено у видачі 
довідки форми 086/о. Необхідні ще-
плення учні ЗЗСО, відповідно до 
віку, можуть отримати в медичному 
закладі за місцем спостереження 

дитини. 
Слід максимально використа-

ти візит до лікувального закла-
ду для проведення вакцинації, 
передбаченої Календарем про-
філактичних щеплень! 

У ЗЗСО супровід учнів здійснює 
медичний персонал закладу або 
уповноважена особа. Перед почат-
ком занять доречно: 

розпитати учнів про їх самопо-
чуття (головний біль, озноб і т.ін.); 

візуально визначити стан здоров’я 
(шкірні покрови, нежить тощо); 

за потреби провести термометрію. 
Відповідно до листів ДОН ЛОДА 

від 14.08.2020 р. №07-06/1673  та 
ДОЗ ЛОДА від 14.08.2020 р. №01-12
-11/3132/01 

ДО УВАГИ БАТЬКІВ,  ДІТИ ЯКИХ БУДУТЬ ВІДВІДУВАТИ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ: ЛЕГЕНДА УВО ГРИЦЬ ПІСЕЦЬКИЙ  

30 липня 2020 року Бібреччина 
вшанувала 90-річчя від дня смерті 
бойовика УВО Григорія Пісець-
кого. 
 30 липня 1930 року, важко пора-
нений у перестрілці з польською 
поліцією під час експропріаційного 
акту, Григорій Пісецький сам себе 
застрелив, щоб не потрапити жи-
вим у руки ворога. Під час нападу 
виявили, що Г. Пісецький був одя-
гнений у «пластову» сорочку. Заги-
бель Григорія Пісецького стала 
приводом заборони діяльності 
«Пласту». 
 У четвер, 30.08.20р., об 14:00 год 
о.декан Микола Коваль (Бібрка) та 
о.Микола Стручинський 
(В.Глібовичі) відслужили панахиду 
на могилі Григорія Пісецького у 
м.Бібрці. Своїми роздумами поді-
лився історик, краєзнавець Тарас 
Шах. Авторський вірш про бойови-
ка зачитала вчителька Надія До-
буш. Від місцевої влади виступила 
Оксана Довгаль, заступниця Біб-
рського міського голови з гуманіта-
рних питань. Завершили літерату-
рно-музичною композицією 
«Пам’ять…» (М.Береза, Л.Сурмач). 
 Продовжили захід біля пам’ятно-
го знаку в селі Великі Глібовичі—
біля місця загибелі Григорія Пісе-
цького. Розпочали меморіальний 
захід з панахиди, яку відслужили 

о.декан Микола Коваль (м.Бібрка), 
о.Микола Стручинський 
(с.В.Глібовичі), о.Степан Матвіїв 
(с.Підмонастир). В.о.старости Вели-
коглібовицького старостинського 
округу Василь Марочканич подя-
кував присутнім за вшанування 
пам’яті Героя. Звернувся до молоді 
Максим Заблоцький, заступник 
Бібрського міського голови з фі-
нансово-економічних питань. Пе-
дагог-організатор місцевої школи, 
Леся Сорока підготувала з учнями 
поетичну композицію «Зродились 
ми…». Цікавими та повчальними 

були виступи Т.Шаха та о.Степана. 
 На завершення меморіального 
заходу хор церкви Успення Прес-
вятої Богородиці с.Великі Глібови-
чі під керівництвом Віталія Соро-
ки виконали церковний гімн 
«Боже Великий, Єдиний». 
 Нехай пам’ять стане силою, тися-
чами дзвонів пробуджуючи україн-
ську душу. 
 Слава Україні! Героям слава! 

 Начальниця відділу культури 
 Люся Сурмач  

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 

З  метою профілактики інфекційних захворю-

вань та харчових отруєнь МОЗ рекомендує: 

НЕ вживати продуктів і напоїв при найменшій 

підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими 

термінами споживання. Зберігати продукти харчу-

вання тільки у спосіб, зазначений на упаковці та у 

встановлений термін. 

НЕ купувати продуктиів харчування на стихійних 

ринках або з рук у приватних осіб. Купуючи будь-

які харчові продукти у торговельній мережі, спожи-

вач має право вимагати у продавця документи, що 

підтверджують якість та безпеку продукції. 

НЕ вживати незнайомі гриби, ягоди, трави та інші 

рослини. При харчуванні у непристосованих умовах 

(ліс, пляж тощо) виключати контакт продуктів з ґру-

нтом та піском. 

Не готувати продукти із запасом. Приготовлені 

страви бажано вживати відразу, а у випадку їх по-

вторного споживання вони мають піддаватись вто-

ринній термічній обробці. Зберігання виготовленої 

страви без холоду не повинно перевищувати годин. 

НЕ брати у дорогу продукти, що швидко псуються 

(ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби 

або інші продукти, які потребують охолодженого збе-

рігання). 

НЕ приготовляти багатокомпонентні страви, що 

вимагають високої термічної обробки (паштети, м'яс-

ні салати тощо), в незабезпечених умовах. При спо-

живанні овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре 

промити питною водою, а при споживанні дітьми - 

обдати окропом. 

НЕ використовувати для пиття, приготування їжі 

та миття посуду воду з незнайомих джерел водопо-

стачання (ріки, озера, підземні джерела, поверхневі 

води тощо). Для пиття і приготування їжі викорис-

товувати воду тільки з централізованих джерел во-

допостачання або питну бутильовану. При неоргані-

зованому відпочинку (туристичні мандрівки, екстре-

мальний туризм тощо) для миття посуду і рук вода 

має бути профільтрована і проварена. Для пиття та 

приготування їжі необхідно мати з собою запас пит-

ної води. 

Перед приготуванням їжі та перед її вживанням 

завжди мити руки з милом. Обов'язково мити руки 

після відвідування туалетів.  

При відпочинку з дітьми батьки повинні ознайо-

мити дітей з правилами харчування та правилами 

дотримання особистої гігієни. Дорослим необхідно 

ретельно слідкувати за тим, щоб діти не споживали 

незнайомі ягоди та продукти. 

Для купання та відпочинку слід користуватися 

лише офіційно дозволеними пляжами. У випадку 

виявлення перших ознак кишкового захворювання 

необхідно терміново звернутись до найближчої ліку-

вальної установи. 

Самолікування небезпечне!  
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Реєстраційне свідоцтво: 

Серія ЛВ № 807/60 

Засновник: 

Бібрська асоціація депутатів першого демократичного скликання  

Газета «Бібрські Вісті» 

ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

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

Випуск №215, 20 серпня 2020 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 21.08 

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 

Субота, 22.08 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 23.08 

- 08:30 Свята Літургія 

- 11:00 Свята Літургія 

ВИБОРЧУ ДІЛЬНИЦЮ З ДНЗ «СОНЕЧКО» 

ПЕРЕНЕСЕНО У БІБРСЬКУ ШКОЛУ 

Постановою Центральної виборчої комісії від 

08.08.2020 року №167 “Про внесення змін до поста-

нови Центральної виборчої комісії від 25 червня 

2020 №117” змінено адресу приміщення для голосу-

вання та адресу приміщення ДВК звичайної вибор-

чої дільниці №460852 на вул.Уляни Кравченко, 2, 

м.Бібрка, Перемишлянський район, Львівська об-

ласть, 81220 (Бібрський ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Уляни 

Кравченко)  

К олектив учителів-пенсіонерів Бібрської 

середньої школи I-III ступенів імені Уля-

ни Кравченко щиро сумують у зв'язку зі смер-

тю вчителя, заступника директора школи, по-

рядної і доброї людини Андрія Олексійовича 

Андруха і висловлюють дочці Аллі та родині 

співчуття. Честь пам'яті трудівника педагогіч-

ної праці.  

Група колег, які спільно працювали  

В трачене свідоцтво про право власності на жит-

ловий будинок по вул. Стуса, 23, видане на ім'я 

Комар Ядвіга-Марія Євгенівна, вважати недійсним  

ФОТОФАКТ 

12 серпня 2020 року відділ освіти виконавчого ко-

мітету Бібрської міської ради на базі Бібрського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко організував 

зустріч з представниками компанії «Леополіс Ком-

п’ютер» та  виробника Prestigio, які  провели нав-

чання з директорами закладів освіти, заступника-

ми та педагогічними працівниками про викорис-

тання мультибордів в освітньому процесі. Мульти-

медійна панель Prestigio Multibord офіційно реко-

мендована Інститутом модернізації змісту освіти 

для створення, управління контентом (писання, 

малювання, 3-D-моделювання) та написання інте-

рактивних уроків простим дотиком. 


