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З повагою  

Бібрський міський голова  

Роман Гринус 

ПОДЯКА ВОЛОНТЕРАМ 

Ш ановні мешканці  

Бібреччини! 

Від щирого серця вітаю Вас із 

Новим Роком!  

Зимові свята несуть світлі, 

чисті заповітні бажання й за-

думи. Рік, що минає, був спов-

нений випробувань і важли-

вих рішень. Новий рік відкри-

ває нову сторінку у спільній 

діяльності влади та громади 

міста на користь кожного меш-

канця. Упевнений, що ці зу-

силля проростуть щедрим 

врожаєм добрих справ та но-

вих здобутків. Нехай свята 

Нового року та Різдва Христо-

вого принесуть в кожну оселю 

радість та спокій, додадуть 

здоров’я й наснаги, стануть 

початком нових здобутків і 

успіхів  у кожній сім’ї в ім’я 

процвітання нашої громади 

та нашої Батьківщини – Ук-

раїни. 

Д якуємо всім, хто не здається і не втомився пра-

цювати для наших захисників, які тримають 

для нас мирне небо над головою! 

Висловлюємо подяку всім небайдужим людям, які 

долучилися до чергової 48-ї поїздки волонтерів На-

родної Самооборони Львівщини в зону бойових дій 

на Сході України.  

До збору частувань для наших хлопців приєднало-

ся багато жителів Бібрської громади, а зокрема лю-

ди з населених пунктів с.Любешка, с.Шпильчино , 

с.Лани, с.Серники, с.Свірж, с. Глібовичі, с.Стрілки, 

с. Малі Ланки, с.Великі Глібовичі, с.Ходорківці і та-

кож жителі м.Бібрка. 

Дуже дякуємо Оресту Дорошу, який люб'язно пого-

дився доставити все зібране на волонтерську кухню. 

Сьогодні також хочеться від щирого серця подяку-

вати всім дітям, батькам, вчителям і керівництву 

нашої Бібрської школи, а особливо завучу Марії Ко-

вальчук за збір частувань для тих, хто тримає для 

нас мирне небо над головою.  

Дякуємо діткам і працівникам БДЮТ (керівник—

Любов Цюк) м.Бібрка за чудові подаруночки для 

наших захисників. Щиро дякуємо Люся Сурмач і 

Myron Bereza з Народного Дому нашого ОТГ за все 

привезене і за чудові подарунки! 

Дякуємо священникам - о. Микола Коваль і о. Зіно-

вій Телішевський, які оголошували про нашу збірку 

- за зібрані кошти у Церкві Покрови Пресвятої Бого-

родиці у м.Бібрка було придбано морозильну камеру 

і медикаменти  

Дякуємо священникам о.Олегу Дутці

(с.Шпильчино); о.Степанові Палію (с. Лани); о.Івану 

Личаку(с.Свірзькі Глібовичі); о.Олегу Ковалю

(с.Свірж); о.Івану Мазуркевичу(с.Свірж і с.Свірзькі 

Глібовичі), які оголошували про нашу збірку в Церк-

вах на Службі Божій - це важливо, бо багато людей 

відгукнулися.  

Щиро дякуємо всім, хто допомагав все принесене 

посортувати і спакувати. 

Бажаю усім нам довгоочікуваної  Перемоги, Миру 

Злагоди, Взаєморозуміння і Божої опіки! 
Волонтери Бібреччини 

ФОТОФАКТ 

У  День Різдва Христового за григоріанським ка-

лендарем у нашій парафії Святих Верховних 

Апостолів Петра та Павла, с. Шпильчина відбувся 

День Духовної віднови.  

Цьогоріч до нас завітав отець Миколай Фредина, 

котрий у духовних науках наголосив на важливості 

приготування наших сердець до приходу Спасите-

ля, які би стали яслами для Воплоченого Божого 

Сина  
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Директор КЗ “ЦНСП”  

Світлана Пономарьова 

24 грудня в нашому закладі уже традиційно 

діти старшого дошкільного віку проводили свя-

то коляди. 

Дякуючи музичному керівнику ( Візній Л.Є.) 

та вихователям груп (Кобрин О.Р. та Махній 

Н.Ю.) діти разом з нами змогли доторкнутися 

до чудових давніх наших традицій – святку-

вання Святвечора та Коляди. 

У групі " Веселка" діти колядували, відтво-

рювали Святвечір у новорічно-різдвяному святі 

" Радуйся! Син Божий народився!" 

А діти групи "Зайченята" у своїй театраліза-

ції " Лети,колядко, на весь світ" відтворили тра-

диції коляди, родинного затишку та спільної 

святої вечері. 

Наші дитячі колядки закликали на добро, 

радість у наступному році. 

 

 

Бажаємо вам усім радості, доброти у серцях,  

і нехай маленьке новонароджене Боже Дитя 

дарує нам усім міцного здоров'я. 

ЗИМОВІ СВЯТА ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТОК 

П рацівники Центру  здій-

снили виїзди в Соколів-

ський та Новострілищанський  

старостинські округи з метою 

виявлення осіб, які мають пот-

ребу в наданні соціальних пос-

луг. Було здійснено обстежен-

ня матеріально-побутових умов 

та опитано 24 самотніх непра-

цездатних громадян та осіб з 

інвалідністю в домашніх умо-

вах. Враховуючи індивідуальні 

потреби у соціальному обслуго-

вуванні (наданні соціальних 

послуг), для  кожного одиноко-

го громадянина потрібно укла-

сти договір для взяття на об-

слуговування. 

Кожного року соціальні робі-

тники відділення соціальної 

допомоги вдома у співпраці з 

КНП “Центр первинно медико-

санітарної допомоги” оновлює 

медичні висновки для кожного 

підопічного, визначаючи їх 

здатність до самообслуговуван-

ня. 

Подаємо в Департамент соці-

ального захисту населення що-

денну інформацію щодо кіль-

кості працівників, одиноких, 

одинокопроживаючих грома-

дян похилого віку, осіб з інва-

лідністю, які захворіли на ко-

ронавірус, та заходи, що вжи-

ваються для 

його профілак-

тики. 

Працівника-

ми КЗ “Центру 

надання соціа-

льних послуг” 

організовано та 

роздано новорі-

чні подарунки 

до Дня Святого 

Миколая 

(придбані з бю-

джету Бібрської 

міської ради та 

завдяки спонсо-

рам)  одиноким 

підопічним, ді-

тям, які перебу-

вають у складних життєвих об-

ставинах, дітям — сиротам та 

дітям, позбавлених батьківсь-

кого піклування, які вихову-

ються у Дитячому будинку  сі-

мейного типу, а також дітям 

учасників бойових дій, які за-

хищали незалежність, сувере-

нітет та територіальну ціліс-

ність України і брали безпосе-

редню участь в антитерористи-

чній операції. 

Завдяки заступнику міського 

голови з гуманітарних питань 

Довгаль О.В. організовано для 

двадцятьох дітей із сімей СЖО 

та дітей-сиріт виїзд до театру. 

Дітки із задоволенням безкош-

товно у супроводі  Пономарьо-

вої С.С. та Горбаль Б.Б. побува-

ли на виставі “Попелюшка” у 

Національному драматичному 

театрі імені Марії Заньковець-

кої. 

22-23.12.2020 фахівець із со-

ціальної роботи брала участь в 

онлайн — семінарі від БО 

“Львівська освітня фундація”. 

Школа ФСРа. Модуль 1 на те-

му ”Базове законодавство у со-

ціальній сфері”  

КП ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ІНФОРМУЄ 

ФОТОФАКТ 

П ерші класи ЗЗСО Бібрської міської ради без-

коштовно забезпечено ігровими наборами 

LEGO Play Box та Six Bricks.  
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ЩЕ ОДИН КРОК ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПАМ’ЯТКИ, ЩО НАЛЕ-

ЖАТЬ ДО КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ БІБРСЬКОЇ ГРОМАДИ 

Відділ містобудування, архітек-

тури, земельних відносин та ін-

фраструктури  

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІНФОРМУЄ 

З береження культурної спад-

щини є надзвичайно важли-

вим елементом розвитку культури 

держави. Серед багатьох питань 

особливу увагу слід надати збере-

женню історичного ареалу та об’є-

ктів культурної спадщини, що роз-

ташовані на території   Бібрської 

міської ради. 

Спільно зі Спілкою архітекторів 

України виготовлено  паспорти  

пам’яток архітектури національ-

ного значення, які розташовані на 

території  Бібрської міської ради 

(ОТГ). Завершуємо виготовлення 

облікових карток до даних об’єктів 

культурної спадщини. 
Наступним кроком є затвер-

дження даної документації  у від-
повідності до Порядку обліку об'є-

ктів культурної спадщини.  

18 грудня для всіх, 

хто вірить у дива, у 

Народному домі 

м.Бібрки  працювала 

КАЗКОВА РЕЗИДЕН-

ЦІЯ СВЯТОГО МИ-

КОЛАЯ. Святкування 

було радісним. У святі 

взяли участь понад 

100 дітей з цілої тери-

торіальної громади, а 

саме з с.Волощини, 

с.Вільховець, 

с.Великих Глібович, 

с.Шпильчини, с.Стрілки,  

м.Бібрки.. З  дотриманням каран-

тинних вимог святкували з 10.00 

год по 21.00 год. Хочемо подякува-

ти помічникам Святого Миколая: 

Боївці Ярославі, Закалюжній Іри-

ні, а також маленьким ельфам  

Фостику Андріану та Михаліні 

Дарині. Велика подяка майстри-

ням, які долучалися до оформлен-

ня Резиденції Святого Миколая, а 

саме директорці КЗ «ПБ Бібрської 

міської ради» Павелко  Наталії та 

Фостик  Надії. У майстер-класі  

«ПОДАРУНОК ДЛЯ СОЛДАТА»  

взяли участь Каспер Наталія,  Бо-

бечко Галина,  Добрянська Світ-

лана,  Петрушак Марія.  

18.12.2020 р. у НД с.Великі Глі-

бовичі гуртківці виготовляли при-

краси на новорічну ялинку. Про-

вели майстер-клас директор НД 

Каспер Наталія та учасниця гурт-

ка декоративно-ужиткового мисте-

цтва Марія Сенишин. 

19.12.2020 р. директорка  НД 

с.Великі Глібовичі Наталія  Кас-

пер спільно з церквою Успіння 

Пресвятої Богородиці  зі Святим 

Миколаєм обдаровували подару-

ночками діток вдома. 

18.12.2020 р. гуртківці НД 

с.Любешка спільно зі школою 

провели квест до Святого Мико-

лая. 

18.12.2020 р. у НД 

с.Волощина провели театралізо-

ване дійство «Миколай і чемні 

діти» (директорка Христина Ла-

зуркевич)  

 

Монумент «Хрест Госпо-

дній» 
У грудні цього року ми згадуємо 

ще одну важливу для нашого міс-

течка дату— 20-річницю встанов-

лення монументу «Хреста Господ-

нього».  

10 грудня 2000 року це був зви-

чайний і незвичайний день для 

міста.  

При в’їзді у м.Бібрку зі сторони 

с.Шпильчини височить знак Хрес-

та, який є опорою в житті і надією 

на завтрашній день. Монумент 

встановлений з нагоди 2000-ліття 

Різдва Христового за проектом 

бібрчанина Богдана Барана. За 

участі отців всіх релігійних конфе-

сій міста його посвятили. І хочеть-

ся біля цього монументу сказати: 

«Дай розпізнати правду, 

І праведників не забудь. 

Над тобою є Бог! Вічний і невми-

рущий! 

І як добре, що він є з нами!» 

Тож молімося за добре майбутнє 

України. 
Художній керівник НД м.Бібрки На-

талія Свіжак  
 

ФОТОФАКТ 

З  метою дотримання безпечних 

умов під час карантину та запо-

бігання поширенню коронавірусної 

хвороби COVID-19 для всіх закладів 

освіти Бібрської міської ради закуп-

лено дезінфікувальні засоби для 

рук, для обробки поверхонь, рідке 

мило, паперові рушники та латексні 

рукавички (відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 2020 року #984 "Про виді-

лення у 2020 році коштів на забезпе-

чення дезінфікуючими засобами за-

хисту учасників освітнього процесу в 

ЗЗСО").  
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СКАСУВАННЯ ПІЛЬГИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ЧЕМПІОНАТ З МІНІ-ФУТБОЛУ  

27 грудня у м. Бібрка завершився зимовий 

передноворічний чемпіонат з міні-футболу се-

ред команд Бібрської ОТГ. 

У фіналі цього разу зустрілись команди з 

м.Бібрка та с.Підгородище. Переможцем стала 

команда з Бібрки.  

Зазначу, що турнір відбувся за сприяння Біб-

рської міської ради (організатор турніру - Яро-

слав Бега). 

Мені особливо приємно, що зміг долучитися 

до підтримки переможців заходу. Ви заслужи-

ли високих нагород!  
Щиро вітаю також усіх учасників заходу, ор-

ганізаторів та глядачів!  
Степан Пилип 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови 

Пресвятої Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 1.01 

- 08:15 Сповідь (перша п'ятниця місяця) 

- 09:00 Свята Літургія 

Субота, 2.01 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:00 Вечірня 

Неділя, 3.01 

- 09:00; 11:30 Свята Літургія  

Шановні мешканці м. Бібрка – споживачі 

послуг водопостачання, водовідведення та 

послуг з утримання будинків і вивезення 

твердих побутових відходів! 

Просимо Вас подати показники лічильни-

ків обліку води та оплатити за спожиті пос-

луги водопостачання та послуги з утриман-

ня будинків та вивезення твердих побуто-

вих відходів, оскільки з січня 2021 року очі-

кується підвищення тарифів на послуги 

водопостачання та водовідведення. 

Інформуємо Вас про те, що при відсутнос-

ті оплати за надані послуги до 31 грудня 

2020 року нарахування буде проводитись 

по нових тарифах. 

Фізичні особи-підприємці, які у звітному періоді обрали 
4 групу єдиного податку або перейшли на застосування 
ставки єдиного податку, встановленої для 4 групи, а та-
кож юридичні особи, реорганізовані шляхом приєднання 
або утворені протягом року шляхом злиття або перетво-
рення у звітному податковому періоді, у тому числі за на-
буті ними площі нових земельних ділянок, вперше спла-
чують єдиний податок протягом 30 календарних днів,що 
настають за останнім календарним днем податкового 
( звітного) кварталу, в якому відбулося таке обрання / пе-
рехід чи виникнення права на земельну ділянку. Надалі 
така сплата здійснюється щоквартально у встановлених 
для відповідних кварталів відсотках. 

 З 1 липня 2020 року змінена редакція статті 297 По-
даткового Кодексу України, яка стосується особливостей 
нарахування, сплати та подання звітності із земельного 
податку. 

Так, платники єдиного податку звільняються від обов’я-
зку нарахування, сплати та подання звітності з податку 
на майно в частині земельного податку за земельні ділян-
ки, що використовуються платниками єдиного податку 
першої-третьої груп для провадження господарської дія-
льності (крім діяльності з надання земельних ділянок або 
нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних 
ділянках, в оренду (найм, позичку) та платниками єдино-
го податку 4 групи для ведення сільськогосподарського 
товаровиробництва. 

Отже, платники єдиного податку, крім платників 4 гру-
пи, які надають земельні ділянки або нерухоме майно, що 
знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду 
(найм, позичку), мають сплачувати земельний податок на 
загальних підставах. 

Платники єдиного податку 4 групи , як і раніше, 
звільнені від подання звітності та сплати земельного по-
датку лише за земельні ділянки, що використовуються 
ними для ведення сільськогосподарського товаровиробни-
цтва. 

Дотримання сільськогосподарськими товаровиробника-
ми всіх вимог податкового законодавства надасть можли-
вість їм уникнути будь-яких неузгодженостей із контро-
люючими органами, застосування штрафних санкцій за 
порушення податкового законодавства та зберегти статус 
платника спрощеної системи оподаткування. 

Відділ містобудування, архітектури, земельних відно-

син та інфраструктури  


