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«РІЗДВЯНА ЗІРКА 2021» 

Усеукраїнський фестиваль 

«Різдвяна зірка» у 2021 році об’єд-

нав 100 колективів, 1301 учасника 

з 18 областей України. Бібрська 

громада—серед переможців фести-

валю  у номінації Приз від голови - 

Новий погляд. 

Щира подяка учасникам і пере-

можцям фестивалю! 

П ереможцем конкурсу на 

зайняття посади директо-

ра комунального некомерційного 

підприємства “Бібрська міська 

лікарня” Бібрської міської ради  

став Мельничук Ярослав Володи-

мирович. 

Пан Ярослав має великий 

управлінський досвід. Зокрема, 

раніше він працював на посаді 

керівника КНП Львівської облас-

ної ради «Львівський регіональ-

ний фтизіопульмонологічний клі-

нічний лікувально-діагностичний 

центр». 

 

Т ривають роботи з будівництва каналізаційної 

мережі по вулиці Івана Франка. Реалізацію да-

ного проекту вдається здійснювати завдяки участі 

Виконавчого комітету Бібрської міської ради в обла-

сній «Програмі охорони навколишнього природного 

середовища», згідно з якою 90% коштів надійшло з 

обласного бюджету, 10% - кошти місцевого бюджету. 

Проєкт дасть можливість з’єднати центральну части-

ну міста з очисними спорудами, а також під’єднати 

мешканців вулиці І.Франка до міської каналізації. 

Роботи розпочато наприкінці 2020 року -  з моменту 

надходження коштів з Львівської обласної держав-

ної адміністрації. У цьому році планується завер-

шення виконання робіт із каналізування, а та-

кож  ремонт водопровідної системи задля забезпе-

чення можливості ремонту асфальтного покриття. 

Просимо з розумінням поставитися до тимчасових 

незручностей у зв’язку з проведенням робіт. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

ОБРАНО КЕРІВНИКА КНП БІБРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛИЦІ ФРАНКА 

П рийом заявок на конкурс 

проєктів місцевих ініціа-

тив у Львівській області продов-

жено до 1 березня.  

Таке рішення ухвалила Кон-

курсна рада з реалізації програ-

ми. 

Підтримано звернення керів-

ників громад, висловлене ними 

під час засідання Асоціації міс-

цевих рад «Ради Львівщини».  

Сьогодні, після місцевих вибо-

рів та реформи децентралізації, 

громади завершують формуван-

ня своїх виконавчих структур, 

тож потрібно більше часу, щоб 

якісно підготувати мікропроєкти 

на конкурс.  
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Відділ містобудування, архітек-

тури, земельних відносин та ін-

фраструктури  

П одатковим кодексом Украї-
ни  встановлено, що плата 

за землю – обов’язковий платіж у 
складі податку на майно, що спра-
вляється у формі земельного пода-
тку або орендної плати за земельні 

ділянки державної і комунальної 
власності (Пп. 14.1.147 ПКУ). Від-
повідно до ст. 206 Земельного коде-
ксу  використання землі в Україні 

є платним. Згідно зі ст. 269 Подат-
кового кодексу Украї-
ни  платниками податку є власни-
ки земельних ділянок, земельних 
часток (паїв) та землекористувачі. 

Податковим кодексом України ви-
значено, що об’єктами оподатку-
вання є земельні ділянки, які пе-
ребувають у власності або користу-

ванні, та земельні частки (паї), які 
перебувають у власності. 

Якщо фізична особа, визна-
чена у пункті 281.1 статті 281 

Податкового кодексу України, 
має у власності декілька земе-
льних ділянок одного виду ви-
користання, то така особа до 1 
травня поточного року подає 

письмову заяву у довільній фор-
мі та документи, що посвідчують її 
право на пільгу до контролюючого 

органу за місцем знаходження зе-
мельної ділянки про самостійне 

обрання/зміну земельної ділянки 
для застосування пільги. Пільга 
починає застосовуватися до обраної 
земельної ділянки з базового пода-

ткового (звітного) періоду, у якому 
подано таку заяву. 

Пільги по сплаті земельного 
податку 

Так, згідно зі ст. 281 Податко-
вого кодексу України, від спла-
ти земельного податку у 2021 
році звільняються: 

інваліди першої і другої групи; 

фізичні особи, які виховують 
трьох і більше дітей віком до 18 
років; 

пенсіонери (за віком); 

ветерани війни та особи, на яких 
поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту»; 

фізичні особи, визнані законом 
особами, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи. 

Звільнення від сплати подат-
ку за земельні ділянки, перед-

бачене для відповідної катего-
рії фізичних осіб, поширюється 
на земельні ділянки за кожним 

видом використання у межах 
граничних норм: 

для ведення особистого селянсь-
кого господарства — у розмірі не 
більш як 2 гектари; 

для будівництва та обслугову-

вання житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка): у селах — 
не більш як 0,25 гектара, в сели-

щах — не більш як 0,15 гектара, в 
містах — не більш як 0,10 гектара; 

для індивідуального дачного 
будівництва — не більш як 0,10 
гектара; 

для будівництва індивідуальних 
гаражів — не більш як 0,01 гекта-
ра; 

для ведення садівництва — не 

більш як 0,12 гектара. 
Від сплати податку звільня-

ються на період дії єдиного подат-
ку четвертої групи власники земе-

льних ділянок, земельних часток 
(паїв) та землекористувачі за умо-
ви передачі земельних ділянок та 
земельних часток (паїв) в оренду 

платнику єдиного податку четвер-
тої групи. 

ПОДАТКИ І ЗБОРИ 

КНП «Новострілищанська 

амбулаторія загальної практи-
ки – сімейної медицини» Біб-

рської міської ради запрошує 
на роботу сімейного лікаря 
(терапевта, педіатра) для заміщен-
ня вакантної посади лікаря загаль-
ної практики – сімейного лікаря. 

Ми шукаємо в команду лікаря, 
який любить свою роботу, спрямова-
ний на довгострокове партнерство 

та прагне працювати в дружньому 
колективі. 

Кваліфікаційні вимоги: повна 
вища освіта. Спеціалізація за фа-

хом «Загальна практика – сімейна 
медицина» («Терапія», «Педіатрія»).  

Обов’язки: 

Надання кваліфікованої медичної 
допомоги пацієнтам, використовую-
чи сучасні методи профілактики, 

діагностики, лікування і реабіліта-
ції.  

Ведення пацієнтів, що підписали 
декларації, проведення щеплення. 

Амбулаторний прийом пацієнтів 
та на викликах (рідко).  

Оформлення та ведення медичної 
документації, в тому числі і в елект-
ронному вигляді.  

Виписка рецептів, направлень в 
середовищі E-Health. 

Переваги роботи в медичному за-
кладі: 

• комфортний та затишний за-
клад, приємний колектив; 

• повна або часткова зайнятість, 

графік обговорюється, можливе су-
місництво (обговорюється); 

• З/П від 12 000 (зарплата нара-
ховується від кількості декларацій); 

• в закладі наявний автомобіль, 

Renault Duster, проведено ремонт 
та є інженерні комунікації; 

• заклад забезпечений медичним 
обладнанням; 

• кожному лікарю для роботи ви-

ділено окремий кабінет; 
• кожне робоче місце забезпечено 

комп’ютером, інтернетом, принте-
ром; 

• підтримка з боку місцевої вла-
ди. 

З питань працевлаштування зве-

ртатися за телефоном: 0634909231, 
0673901248 

Адреса медичного закладу: 81714, 
Львівська обл., смт. Нові Стрілища, 

вул. Шевченка, 14.Email: no-
vist2021@gmail .com, novistr i-
lyshcha.ambulatoriya@gmail.com 

Директор КЗ “ЦНСП”  

Світлана Пономарьова 

КП ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ІНФОРМУЄ 

В ідповідно до Порядку на-

дання пільг на оплату жи-

тлово-комунальних послуг у гро-

шовій формі, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України 

від 17.04.2019 року №373 КЗ 

ЦНСП Бібрської міської ради пові-

домляє пільговиків про переведен-

ня місцевих пільг у готівкову гро-

шову форму з 01.01.2021 року. 

Враховуючи дані зміни просимо: 

Учасників бойових дій УПА, 

вдів політв’язнів, 

Одиноких інвалідів, осіб з інва-

лідністю по зору 1 та 2 груп, 

Добровольців АТО 

 в термін до 15.02.2021 ро-

ку обов’язково подати в КЗ 

"Центр надання соціальних пос-

луг" Бібрської міської ради (пл. 

Національного Відродження, 16) 

копію паспорта, копію ІПН, копію 

МСЕК або копію відповідного пос-

відчення, що дає право на пільги, 

обрати зручний для себе спосіб 

виплати( відділення зв’язку або 

банк). За відсутності даної інфор-

мації з 01.01.2021 року перераху-

вання даних коштів буде немож-

ливе. 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=3&_ga=2.268177422.1615250936.1591019153-1547277192.1560167615#pn416
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=3&_ga=2.268177422.1615250936.1591019153-1547277192.1560167615#pn416
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=3&_ga=2.268177422.1615250936.1591019153-1547277192.1560167615#pn416
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=38#pn8186
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=38#pn8186
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.166?page=38#pn8186
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?fbclid=IwAR3-X5wtn_juPvMhWjylSTkBu83iOovWH2Jbt-vOB2qxTBNqhkMxfYkGa-s
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?fbclid=IwAR3-X5wtn_juPvMhWjylSTkBu83iOovWH2Jbt-vOB2qxTBNqhkMxfYkGa-s
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?fbclid=IwAR3-X5wtn_juPvMhWjylSTkBu83iOovWH2Jbt-vOB2qxTBNqhkMxfYkGa-s
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З  25 січня 2021 року  в усіх закладах освіти Бібрської міської ради відновлено освітній процес з до-

триманням усіх обмежувальних протиепідемічних заходів.  

Усі заклади освіти забезпечені дезінфікувальними засобами для рук, для обробки поверхонь, паперови-

ми рушниками та латексними рукавичками. 

Бережіть себе і своїх рідних, будьте здорові! 

ВІДНОВЛЕНО ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
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Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.  

Рукописи не повертаються 

Передрук матеріалів опублікованих у газеті дозволяється лише за письмового погодження редакції.  
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м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2 

e-mail: bibrskivisti@gmail.com 

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 
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ОГОЛОШЕННЯ 

К олектив співробітників висловлює глибоке 

співчуття рідним та близьким з приводу 

смерті Олександри Григорівни Гузар - провідного 

спеціаліста з прийому документів Бібрської міської 

ради.  

Олександра Григорівна була професіоналом у 

своїй справі, щирим другом, світлою та позитивною 

людиною. Такою вона назавжди залишиться і у на-

ших серцях. 

Щиро поділяємо горе і біль рідних, близьких та 

разом схиляємо голову в глибокій скорботі. 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покро-

в и  Пр е с в я т ої  Б ог ор о д иц і 

м. Бібрки:  

П'ятниця, 29.01 

- 08:00 Свята Літургія на всяке про-

хання 

- Освячення домівок: Польова 

Субота, 30.01 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- Освячення домівок: Галицька права 

сторона, Загора 

Неділя, 31.01 

- 09:00; 11:00 Свята Літургія 

ФОТОФАКТ 

Н ова українська школа – це новий освітній 

простір, який має бути зручним та комфорт-

ним для кожного учня. Відділ освіти закупив 11 

шкільних комбінованих дошок (крейда/маркер) 

для першокласників шляхом укладання прямого 

договору.  

Усі дошки  уже доправлено в заклади загальної 

середньої освіти Бібрської ТГ. 

КП «Бібрський комунальник» 

інформує 

В  січні  2021 року на замовлення підприємства 

спеціалізованою машиною «КРОТ» прочище-

но каналізаційні мережі: 

пл. Національного Відродження, 2 – вул. Шепти-

цького –  довжина 66 м діаметр 150мм; 

пл. Національного Відродження, 1 – вул. Торгова, 

- довжина 52м, діаметр 100мм; 

вул. Ул. Кравченко, 11, вул. Ул. Кравченко, 19 – 

довжина 40, діаметр 250мм    

Д о уваги користувачів бібліо-

теки! 

У зв'язку із виявленим підтвер-

дженим випадком гострої респіра-

торної хвороби, спричиненої коро-

навірусом COVID-19, опорну біблі-

отеку КЗ "Публічна бібліотека Біб-

рської міської ради" закрито з 

26.01.2021 р. на двотижневий ка-

рантин. 

Роботу бібліотеки переведено у 

дистанційний режим. Видача лі-

тератури для користувачів буде 

проводитися щочетверга з 10.00 до 

12.00 за попереднім замовленням. 

Оформлення попереднього за-

мовлення книг за тел.: +38 (097) 

906-82-50 (дитячий абонемент); 

+38 (095) 600-20-40 (дорослий або-

немент) 


