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С ьомого квітня на теренах 

Бібреччини в медичній ус-

танові з надання населенню вто-

ринної спецалізованої медичної 

допомоги завершилась ера двов-

ладдя—і  КНП «Бібрська міська 

лікарня» Бібрської міської ради 

запрацювала у запланованому 

режимі.  

Я неодноразово подавав інфор-

мацію в соціальних мережах про 

хід становлення лікарні, але, зна-

ючи, що не всі мешканці нашого 

регіону користуються смартфона-

ми, хочу поділитися інформацією 

про роботу лікарні з шанувальни-

ками традиційного газетного сло-

ва. 

Станом на нині  в установі пов-

ноцінно функціонують три відді-

лення.  

Поліклінічно-амбулаторне 

Приймально-діагностичне 

Стаціонарне 

Напевно, слід розпочати харак-

теристику відділень з поліклініч-

но-амбулаторного відділення, 

оскільки воно має найбільшу кіль-

кість медичних працівників, зок-

рема лікарів, і провадитиме кон-

сультативну й амбулаторну ліку-

вальну роботу. 

І якщо в закладі Первинної ме-

дико-санітарної допомоги пацієнт 

зустрічається лише зі своїм сімей-

ним лікарем, то на поліклінічному 

прийомі в нашій установі він мо-

же отримати консультації у вели-

кої кількості вузьких спеціалістів. 

Отож у закладі вестимуть прий-

ом: 

Терапевт 

Педіатр 

Хірург 

Ортопед 

Онколог 

Ендокринолог 

Кардіолог 

Невропатолог 

ЛОР 

Окуліст 

Стоматолог 

При поліклініці функціонує: 

Жіноча консультація з функці-

єю ведення вагітних; 

Кабінет ультразвукової діагнос-

тики(УЗД); 

Фізіотерапевтичний кабінет; 

Клінічна і біохімічна лаборато-

рія; 

Кабінет функціональної діагно-

стики. 

Кабінет ендоскопічної діагнос-

тики; 

У перспективі планується залу-

чити до консультативних прийо-

мів ведучих спеціалістів з пульмо-

нології, урології, неврології, а та-

кож психіатра і нарколога. 

При поліклініці функціонувати-

ме денний стаціонар 

для надання медичної 

допомоги дорослим і ді-

тям. 

У складі Приймально-

діагностичного відділен-

ня працюють кваліфіко-

вані лікарі, які цілодо-

бово надають необхідну 

допомогу мешканцям 

Бібрської ТГ, а також 

усім потребуючим, вирі-

шують питання госпіта-

лізації в нашу установу 

чи скерування на консу-

льтацію і госпіталізацію 

в інші установи області 

згідно з маршрутом па-

цієнта. 

Стаціонарне відділен-

ня у складі терапевтів, 

невропатолога, анестезі-

олога і фізичного тера-

певта проводять ліку-

вання пацієнтів згідно з 

електронними скеруван-

нями сімейних лікарів і 

вузьких спеціалістів. 

Нашій установі вдало-

ся отримати згоду від Національ-

ної Служби Здоров‘я України на 

підписання трьох пакетів з обслу-

говування населення регіону. Це 

«Надання амбулаторно-

поліклінічної допомоги», 

«Надання стоматологічної допомо-

ги» і «Стаціонарна допомога доро-

слим та дітям без проведення хі-

рургічних операцій». Підписання 

цих пакетів дасть змогу отримува-

ти додаткове фінансування від 

НСЗУ, покращити матеріально-

технічний стан установи,  придба-

ти сучасне медичне обладнання, 

розширити штат і заповнити його 

потрібними спеціалістами для по-

дання заявок на підписання но-

вих угод. А це у свою чергу допо-

може підняти на більш високий і 

якісний рівень медичне обслугову-

вання Бібреччини. 

Директор Ярослав Мельничук 

НОВИНИ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ 

ФОТОФАКТ 

С илами небайдужих мешканців розчи-

щено  приміщення старої німецької ка-

плиці в Серниках. Ще один крок до втілен-

ня мрії – заснування музейного простору 

с.Серники як мотивація збереження історич-

ної і культурної спадщини. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWlnLouJxRLpu6eluPmG89RhwErBNuzWcVofP1l64G9dzQyRbM8f
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWlnLouJxRLpu6eluPmG89RhwErBNuzWcVofP1l64G9dzQyRbM8f
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ВІДДІЛ ОСВІТИ ІНФОРМУЄ 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІНФОРМУЄ 

Директори закладів культури 

Бібрської міської ТГ провели захо-

ди з пожежної безпеки на тему 

«Спалювання сухої трави - злочин 

проти природи»; 

Гуртківці студії образотворчого 

мистецтва НД с.Стрілки 

(директорка І. Стефонюк) предста-

вили виставку малюнків  до Дня 

авіації та космонавтики «Мій кос-

мос"; 

У Народному домі смт. Нові 

Стрілища відбулася цікава та змі-

стовна бесіда про шкідливість спа-

лювання сухостою та трави 

(директорка НД смт. Нові Стріли-

ща А.Пілющак); 

Виставка дитячого малюнку 

«Весняні первоцвіти» у  Народно-

му домі с. Старі Стрілища 

(директорка НД с.Старі Стрілища 

А.Неупокоєва); 

Майстер-клас із виготовлення 

великодніх писанок способом ебру 

і декупажем у Народному домі 

с.Старі Стрілища (директорка НД 

с.Старі Стрілища А.Неупокоєва)  

С таном на нині захворюва-
ність на Covid-19 залиша-

ється високою, тому, якщо з’явля-
ються яскраві симптоми захворю-
вання на Covid-19, наприклад, 
висока температура, постійний 
кашель, втрата або зміна нюху чи 
смаку, слід пройти обстеження та 
протестуватися на Covid-19. 

Вакцинація - єдиний спосіб пе-
рервати поширення даного захво-
рювання. В Україні вакцинація 
проти COVID-19 розпочалася з 
препарату Covishield, який, попри 
іншу назву, є ідентичним вакцині 
Oxford - AstraZeneca , виробляєть-
ся за ліцензійною угодою в Індії. 

Вакцинація від COVID-19 не 
може спричинити захворювання. 
Організм може реагувати на вве-
дення вакцини. Загальна слаб-
кість або підвищення температури 
– це звичайна реакція на вакци-

ну. Ці симптоми зникають за кіль-
ка днів після вакцинації. 

КНП "ЦПМСД" Бібрської місь-
кої ради інформує про початок ІІІ 
- етапу вакцинації проти Covid-19. 

Нагадуємо, що на ІІІ -му етапі 
будуть вакцинуватись : 
 Працівники критично важ-

ливих структур державної 
безпеки (ДСНС, Нацполіція, 
Нацгвардія, СБУ, Держпри-
кордонслужба, військовослу-
жбовці ЗСУ, МВС); 

 Учителі та інші працівники 
сфери освіти; 

 Люди віком від 65- 79 років; 

 Служителі офіційно зареєс-
трованих в Україні Церков і 
релігійних організацій 

Також продовжують  вакцину-
ватись категорії населення згідно 
І та ІІ -го етапів Дорожньої карти. 

Попередньо на вакцинацію мо-
жете записатися через сімейного 
лікаря, портал "Дія"  та за номе-
ром реєстратури : моб.063 786 90 
80. 

Пам’ятайте! Захистити себе 
та інших від інфікування допо-
можуть прості й корисні звички: 
 використовуйте захисні 

маски; 
 користуйтеся дезінфектан-

тами; 

 мийте руки і тримайте дис-
танцію понад 1,5 м . 

Будьте здорові! Бережіть 
себе та своїх рідних! 

КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ІНФОРМУЄ 

 Всеукраїнський  мара-

фон з української мови 

ім. Петра Яцика 

Вітаємо здобувачів освіти та учи-

телів Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. 
ім. Уляни Кравченко, які успішно 
пройшли усі 4-и етапи Міжнарод-
ного конкурсу з української мови 
ім. Петра Яцика, який вперше 
проводився в дистанційному фор-

маті на освітній платформі HU-
MAN, а саме: 

 учениць 11-В класу Амброзе-

вич Соломію і Закалик Марію 
(учитель Ольга Чабан),  

 ученицю 10-А класу Сурмач 

Інну та ученицю 7-Б класу 

Сурмач Соломію (учитель Во-
лодимира Марків),  

 ученицю 3-А класу Буцик Ана-

стасію (учитель Олеся Костир-
ка). 

Пишаємося такими ученицями та 
їхніми учителями!  

 Атестація – іспит на 

компетентність 

02 квітня 2021 року відбулося 
засідання атестаційної комісії ІІ 

рівня відділу освіти виконавчого 
комітету Бібрської міської ради. 
Червона зона внесла свої коректи-

ви, тому засідання було проведено 
в режимі онлайн з використанням 
платформи Zoom. Формою засідан-
ня стала відеоконференція, до якої 
були залучені члени атестаційної 
комісії та 23 педаго-

ги, 4 керівних кад-

ри, які цьогоріч ате-
стувалися.  

За результатами 
атестації 2 педаго-
гам присвоєно ква-

ліфікаційну катего-
рію "спеціаліст ви-
щої категорію", 1 
педагогу - педагогіч-
не звання "учитель-
методист", а 3 - 

"старший учитель". 
Усі інші педагогічні 
працівники підтвер-
дили раніше прис-

воєні кваліфікацій-

ні категорії та педа-
гогічні звання. 

Голова атестаційної комісії Зо-
ряна Влах привітала педагогів з 
успішною атестацією, подякувала 

за плідну й результативну працю, 
побажала подальшого творчого 
зростання та педагогічного самов-
досконалення. 

ФОТОФАКТ 

У  рамках екопроєкту "Озеленення планети" 

та лісівничої акції "Створюємо ліси разом" 

відбулося садіння лісу у Свірзькому лісництві 

Бібрського лісгоспу. 

https://www.dw.com/uk/use-pro-koronavirus/a-52993788
https://www.dw.com/uk/vaktsyna-vid-koronavirusu-astrazeneca-maie-podviinu-diiu/a-56457410
https://www.dw.com/uk/use-pro-koronavirus/a-52993788
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ФОТОФАКТ 

ОЗЕЛЕНЕННЯ ПЛАНЕТИ 

КП ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ІНФОРМУЄ 

Ф ахівці із соціальної роботи провели профіла-

ктичні бесіди з неповнолітніми, які перебу-

вають  на  профілактичному  обліку  в  ювенальній 

превенції, відділення поліції №3. 

Проведено  бесіди  із  сім”ями,  що  опинились  у 

складних життєвих обставинах та перебувають під 

соціальним супроводом. Надано консультації сім”ям 

з дітьми щодо покращення матеріальних умов та 

медичного обстеження. 

9 квітня фахівці із соціальної роботи взяли участь 

в онлайн семінарі від БО ”Львівська освітня фунда-

ція”. Школа ФСРа, де розглянули можливості впро-

вадження в територіальній громаді інформаційних 

кампаній. 

Бібрська міська територіальна громада долучила-

ся до акції "Озеленення Планети!"  

Ще минулоріч підписано меморандум щодо спів-

праці між громадською організацією Добро.Дій у 

Львові та Бібрською міською радою, зокрема місь-

ким головою Романом Гринусом. 

9 квітня 2021 року мешканці Бібреччини долучи-

лися до проєкту «Озеленення Планети» та висадили 

рослини на території Бібрської громади. На Землі 

завдяки цій акції має з’явитися близько 1 мільйона 

нових дерев!  

Велика подяка Бібрському лісгоспу за надані са-

джанці та КП "Рідне місто" за чітку організацію про-

цесу. Дякуємо всім організаціям, які долучилися.  

9 квітня посаджено 140 дерев і кущів: ялинки, туї, 

липи, горіхи грецькі і горіхи чорні, дуби звичайні і 

дуби червоні, форзиції і спіреї.  

До заходу долучилося понад сто осіб. 

Закликаємо усіх долучитися. Ви можете стати во-

лонтером, партнером чи учасником екоініціативи. 

Детальна інформація тут:  

https://greening.lviv.ua/ 

https://www.instagram.com/godobro.diy/ 

https://m.facebook.com/godobro.diy/ 

Мешканці с. Під’ярків 

КП «Рідне місто» 

Бібрський ОЗЗСО  

ДНЗ «Сонечко» 
Центр первинної медико-

санітарної допомоги 
Бібрська міська лікарня 

https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100056381229146/?__cft__%5b0%5d=AZVXlWMIPbJGOk5D7D0xvhVPTy1nWzxdiFxiDjASmUjzuAjdEp2sulDnkXVlgeiu14JrrlrZLVktTkPSGz8qjDK1gqa3yAim5-nQdoqTM-zntHI4OTQI_G14Psal90e_D6GnHnfLE6jXCvCBaH4HzThLW_kQhabn8EzzcMkM9-4TCK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgreening.lviv.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR3z-tRfOt3PyjII1WjRGqsFDGVvL3_qKOskDBGMxLGZhwruwITI-6oy5GM&h=AT32TmKBYBTGlZ0p1qlcvZ8vp7WOJjHYIh7YAZBsUp8jDFdKgFPyu12npvGUj2nv0k0jLBKPuY0zGIHjfGlmAWHHxrkfZZmmapC9Ceo5qqwvFTK39vkOKM1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgodobro.diy%2F%3Ffbclid%3DIwAR2CwppXbTrvK8vO7neai2CkBwm_JroWrMsGfbC2eEo6UnpKWROUQwDqliw&h=AT02_LRYmUnFoW-95_JjL8znpCy4D94mMkfo66v-d2Fw6-yuXViGUW7HQT32md3HOfzrvnZMeMMD-S4g2w8fcWQ4zAlN03BXnpqJcMur
https://m.facebook.com/godobro.diy/%0d
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ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві 

Покрови Пресвятої Бого-

родиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 16.04 

- 07:00 – Сповідь 

- 08:00 – Літургія Передше-

освячених Дарів; Сорокоусти 

- 19:00 – Хресна Дорога під 

супроводом дітей та молоді 

Субота, 17.04 

- 08:00 – Божественна Літур-

гія св. Івана Золотоустого за 

упокій 

- 14:00 – Зустріч вівтарників 

- 16:00 – Зустріч молоді 

(старша група) 

- 19:00 – Вечірня 

Неділя, 18.04 (П’ята неділя 

Вел. Посту)  

- 09:00;- 11:00 – Божественна 

Літургія св. Василія Великого 

ОГОЛОШЕННЯ! 
16 квітня о 15.00 год.  біля 

барельєфної дошки на честь 

Уляни Кравченко (Юлії 

Шнайдер) по вул. Національ-

ного Відродження відбудеть-

ся меморіальний захід з наго-

ди 161 річниці від дня наро-

дження письменниці, вчите-

льки, громадської діячки. За-

прошуємо громаду Бібрки 

вшанувати її пам’ять.  

Дотримання карантинних 

заходів і соціальна дистанція обов’язкові.  

Оголошення 
Уже незабаром до нас прийдуть Великодні свя-

та. Підготовка до свят у кожного господаря та 

господині пов’язана з прибиранням оселі та 

присадибних територій від сміття та зимового 

бруду.  

Працівники КП «Рідне місто» також прибира-

ють парки та вулиці нашого міста. Але терито-

рія дуже велика. Тому ми просимо до Велико-

дніх свят прибрати також територію і поза ме-

жами своєї присадибної ділянки: позамітати під 

огорожею дрібне сміття, прочисти та поглибити 

водоспускний кювет і трубу від намулу. 

З великою повагою та вдячністю КП Рідне місто. 

Оголошення 
Шановні підприємці Бібреччи-

ни! Створімо мешканцям на-

шої громади свято! Оголошуємо 

конкурс на найкращу великод-

ню вітрину. Світлини просимо 

н а д с и л а т и  н а  а д р е с у 

kp.ridne@gmail.com 

Оголошення 
У рамках святкування великого 

християнського свята ЗАПРОШУЄ-

МО жителів Бібрської міської ТГ 

долучитися до акції "УКРАЇНСЬКЕ 

ПИСАНКОВЕ ДЕРЕВО". Кожна 

писанка, створена Вами, стане обе-

регом для Вашої місцевості та на-

шої країни. Писанка символізує 

початок нового життя, воскресіння 

Бога і відродження нашої громади!  

Мета акції: популяризація україн-

ських традицій, розвиток і поши-

рення українського писанкарства. 

Виховання у дітей поваги до націо-

нальної культури, історії та тради-

цій українського народу.  

Умови участі у акції: писанки ма-

ють бути розписані у традиційному 

або сучасному стилі. Роботи можуть 

бути виготовлені з дерев'яних заго-

товок та іншої сировини з використанням матеріалів, стійких до неспри-

ятливих погодних умов.  

Акція стартує 26.04.21р. і триватиме до 28.04.21р. в населених пунктах 

громади. З робіт учасників буде сформоване біля кожного Народного до-

му ПИСАНКОВЕ ДЕРЕВО.  

Приходьте усією родиною, дотримуючись карантинних вимог. 
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