
VІ сесії Бібрської міської ради VІІ демократичного скликання від 03.06.2016 р.   
Місце проведення сесії : м.Бібрка, Будинок дитячої та юнацької творчості 

Час проведення сесії: 17.00 год 
1. Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності  на 
території Бібрської міської ради  
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з 
повноваженнями у сфері регулювання земельних відносин  та охорони довкілля (голова комісії 
Чернятинський  М.С.) 
2. Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок  комунальної  власності 
на території Бібрської міської ради. 
 (доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради 
з повноваженнями у сфері регулювання земельних відносин  та охорони довкілля (голова комісії 
Чернятинський М.С.) 
3. Про створення ритуальної  служби та затвердження Положення про порядок надання 
ритуальних послуг на території Бібрської міської ради 
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., співдоповідач – директор КП «Рідне місто» Боднар 
О.В., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, 
комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики (голова комісії 
Грицило І.М.)  
4.  Про внесення змін до Положення про плату за землю на території Бібрської міської ради 
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з 
повноваженнями у сфері регулювання земельних відносин  та охорони довкілля (голова комісії 
Чернятинский М.С.) 
5.  Про надання  виконавчому комітету Бібрської міської ради повноваження з отримання 
доступу до Державного земельного кадастру та надання відомостей з Державного земельного 
кадастру  
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з 
повноваженнями у сфері регулювання земельних відносин  та охорони довкілля (голова комісії 
Чернятинский М.С..) 
6. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для обслуговування 
об’єктів комунальної власності 
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з 
повноваженнями у сфері регулювання земельних відносин  та охорони довкілля (голова комісії 
Чернятинский М.С..) 
7. Про надання дозволу на розроблення детального плану території під розміщення зупинкового 
комплексу  
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з 
повноваженнями у сфері регулювання земельних відносин  та охорони довкілля (голова комісії 
Чернятинский М.С.) 
8. Про встановлення надбавки до зарплати державного реєстратора 
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., співдоповідач  головний бухгалтер Бібрської 
міської ради Христіна К.В., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у 
сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку,  інвестиційної 
політики(голова комісії Грицило І.М.)   
9. Про внесення змін до  додатків рішень Бібрської міської ради № 704 від 24.01.2014 р. та  № 
428 від 21.06.2013 р.  
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я.) 
10. Про співфінансування   проектів, що подаються на конкурсний відбір 
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з 
повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної політики (голова комісії Грицило І.М.)  
11. Про зміни до бюджету на 2016 рік. 
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., співдоповідач  головний бухгалтер Бібрської 
міської ради Христіна К.В., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у 
сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку,  інвестиційної 
політики (голова комісії Грицило І.М.)   
12. Розгляд заяв та різне. 

 Секретар Бібрської міської ради Н.Федущак 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 2 червня, 2016 рік випуск №25(102) 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 



У Бібрці в неділю було 
Свято! 

 Гарний та чудовий настрій цієї 
неділі подарувало містянам свято, яке 
організувала Бібрська міська рада. 
Франкові фестини – це не лише 
черговий захід у нашому містечку, а 
цікавий, колоритний, близький нам 
фестиваль. Для кожного цей день,  
думаю, увійшов у пам’ять надовго, бо 
вже давно не було стільки усмішок на 
обличчях наших людей, приємно було 
спостерігати, як цілими сім’ями 
бібрчани приходили в центр міста у 

вишиванках.   Що ж тут говорити, кожен для себе щось вподобав на святі: комусь припала до 
душі робота ковалів,комусь казкова галявина, комусь виставка ретросвітлин, а хтось із 
задоволенням слухав концерт чи залюбки танцював під хорошу музику. Сюрпризами були 
флеш–моб, відзнятий молоддю, виступ групи «Хрущі» та театр тіней, який показала парафія 
римо–католицької церкви. День був дуже насичений, усього не перечислиш. Хотілося подякувати 
всім організаторам, учасникам Франкових фестин, адже Ви дійсно зробили це свято для 
мешканців незабутнім!  

 Ганна Галечка 
 Шановні організатори заходу «Франкові 

фестини»! Від імені мешканців міста, які були 
присутні 29 травня на Святі, висловлюємо Вам 
щиру вдячність за чудову можливість відпочити, 
почути вже призабуту музику, потанцювати такі 
близькі нам галицькі танці  й побачити 
неперевершені ручні роботи!  

Усе було чудово, цікаво, організаційно 
продумано, а також пізнавально. Настрій у всіх 
присутніх був святковим і піднесеним. Просимо 

Вас оголосити подяку всім 
учасникам фестин та бажаємо 
їм невичерпної енергії для нас 
- глядачів, чудового настрою, 
нових звершень і досягнень, здійснення всіх планів та задумів. 

Ще раз дякуємо й висловлюємо надію, що це лише успішний початок 
організації дозвілля жителів міста. 

Ігор та Оксана Махній 
 Якісно, оригінально, вчасно. Напевно, так можна охарактеризувати те, 

що відбулося в Бібрці минулої неділі. Я думаю, що кожен бібрчанин, що 
відвідав свято, може подякувати та поставити за приклад один одного за 
культуру поведінки та вміння повеселитися. Було таке відчуття, що 
організатори домовилися з людьми про те, що на святі не буде сумних, 
некультурних, сп’янілих осіб. Упевнений, що над організацією працювало 
багато людей, але хотів би відзначити роботу Миколи Рея. Гуляючи в парку з 
дитиною кожного дня, відмічав про себе його відданість, наполегливість, 
привітність. Думаю, що такі заходи стануть у Бібрці традиційними.  

Коцюмбас В.О. 
 Оргкомітет щиро дякує всім координаторам, співкоординаторам, 

активістам, які долучилися до організації заходу, а бібрчанам та гостям 
свята - за відвідини фестин та щирі усмішки. 

Окрема подяка представникам Бібрського осередку спілки учасників бойових 
дій (координатор – Бугара В.) за підтримання громадського порядку під час свята.  

 
 

Свято останнього дзвоника 
27 травня в Бібрській ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уляни Кравченко відбулися урочисті заходи з нагоди 

свята Останнього дзвоника. Гарному настрою вчителів, учнів, батьків та гостей свята, ошатно 
одягнених у вишиванки, посприяла гарна сонячна погода. 

На початку урочистої лінійки директор школи п. Галина Островерха закликала всіх присутніх 
вшанувати хвилиною мовчання загиблих воїнів АТО, а також побажала школярам гарного 
відпочинку на канікулах, випускниками школи – щасливого життєвого шляху з вірою в реалізацію 
власних здібностей і талантів. 

Ведучими свята були одинадцятикласники Мар’яна Кошла та Андрій Холявка. Учнів вітали 
педагоги, представники влади та громадськості. Свято розпочали з молитви під керівництвом 



духовних отців, які теж вітали шкільну родину із закінченням ще одного навчального року. Отець-
декан Микола Коваль вручив директору школи подяку від духовенства Стрийської єпархії за 
патріотичне й духовне виховання молодого покоління. 

Міський голова п. Роман Гринус вручив одинадцятикласникам, які удостоїлися звання 
«Найкращий учень школи» в певній царині знань, премії. Зокрема, Охримовичу Д. – за успіхи з 
фізики, Стецькові Я. – з математики, Тимківу Д. – з фізичної культури та трудового навчання, 
Колтунові Р. – за успіхи в роботі учнівського самоврядування, Грем Т. – за високий рейтинг нашої 
школи на районних та обласних конкурсах із художнього читання. 

Також гостем свята був п. Мирослав Пилипів, головний лісничий ДП «Бібрський лісгосп». Окрім 
привітань, Мирослав Іванович вручив грамоти та 
подарунки учням-переможцям конкурсу «Майбутнє 
лісу у твоїх руках», а для потреб школи від 
підприємства – лазерний принтер. 

Керівник відділу освіти Перемишлянської РДА 
п. Остап Горлатий та директор Бібрської музичної 
школи п. Михайло Герчаківський також привітали 
учнів та педагогів із закінченням навчального року. 
Особливі привітання для випускників звучали від 
учителя початкових класів п. Марії Базюк та 
класного керівника 11-А кл. п. Галини Цимбали.  

Грамотами за успіхи в роботі були 
нагороджені вчителі школи, а також за участь у 
конкурсах та олімпіадах – чимало школярів.  

Керівник інституту інформації Марія Чабан 

 

26 травня в Бібрській музичній школі пролунав останній дзвінок - своєрідний підсумок 2015-
2016 навчального року. Приємно, що наша школа стала важливим осередком культурного життя 
міста. Паралельно з навчальним процесом у нас відбулися цікаві художні виставки, концерти, 
літературні вечори. Вихованці музичної школи стали переможцями багатьох обласних, 
всеукраїнських та регіональних мистецьких 
конкурсів. Свою майстерність вони ще раз 
продемонстрували на звітному концерті школи. 
Хочеться подякувати й викладачам, які були 
активними учасниками міських мистецьких 
заходів та концертів. Дуже важливою для нас є 
не тільки співпраця з бібрчанами, а й з 
навколишніми громадами. Адже серед наших 
учнів є багато дітей не тільки з сіл 
Перемишлянського, а й Жидачівського району. 
На мій погляд, співпраця в культурно-освітній 
галузі може стати хорошим початком для 
процесу об'єднання територіальних громад.  

І. Герчаківський. 
 

Як і було обіцяно, Виконавчий комітет Бібрсьої міської ради збільшує кількість і якість послуг. 
Відтепер усі громадяни України мають можливість отримати послуги реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, землю, реєстрацію договорів оренди та інші в приміщенні Бібрської міської 
ради,зокрема -  на І-му поверсі, для отримання яких мешканцям громади доводилося раніше їздити в 
районний центр. Усі охочі зможуть отримати наступний перелік послуг: 
 Державна реєстрація речового права на нерухоме майно; 
 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 
 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 
 Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно; 
 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно; 
 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із 

зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права 
та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов'язані з проведенням державної 
реєстрації прав; 

 Внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про скасування 
державної реєстрації прав; 

 Взяття на облік безгосподарного нерухомого майна. 
Графік роботи Державного реєстратора речових прав на нерухоме майно: 
Понеділок-Четвер -   із 9.00 до 18.00. П’ятниця -  з 9.00 до 16.45. Субота, Неділя – вихідні дні. 
Контактний телефон: (03263) 4-33-25. Електронна пошта: dr@bibrka-rada.gov.ua 
Більш детальна інформація про надання даних послуг, перелік потрібних документів, графік 
надання, термін виконання та оплату послуг дізнавайтесь на сайті www.bibrka-rada.gov.ua в 
рубриці послуги–виконавчий комітет та за тел. 4-33-25  
Посилена робота над упровадженням нових послуг триватиме й надалі, про що буде повідомлятися в 
місцевих засобах інформації. 

Виконавчий комітет БМР 



 

Бібрська міська рада й Самооборона Бібрки сумують із приводу передчасної смерті Алли 
Приступи – щирої людини, волонтерки, громадської активістки. Нині сплетені її руками 
маскувальні сітки захищають наших вояків, а згадки про її оптимізм та активну життєву 
позицію підтримують багатьох із нас. Вічна пам'ять добрій людині та щире співчуття рідним. 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
Шановна громадо міста Бібрки! 

П’ятого червня (05.06.2016 року) на площі Національного Відродження  відбудеться національно–
патріотичний захід з ушанування пам’яті Героїв України. 
Організатор: Швед Віра Іванівна – голова ГО «Матері миру». 
За сприяння громадських активістів та об’єднань: 
Бричок Дмитро Олексійович – голова ВГО «Волонтерський координаційно-логістичний центр»; 
Рудницька Ольга Євгеніївна – проект «Реабілітація жінок із дітьми Донецької, Луганської 
областей»; Назарова Людмила Миколаївна – голова ГО «Щасливий Світ Молоді». 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
Оргкомітет, створений у рамках Року Івана Франка й Уляни Кравченко в Бібрці, організовує 

2-денний похід «Шляхами Івана Франка» за маршрутом Бібрка-Романів-гора Камула-Бібрка (у 
червні). Набирається туристична група чисельністю 20 осіб. У міру наповнення групи буде 
визначено дату походу й проведено організаційний збір. Охочим узяти участь у пізнавальній 
туристсько-краєзнавчій мандрівці звертатися за телефоном:  

099-08-22-391 (Василь Михайлович),098-17-41-911(п. Микола). 
Оргкомітет 

 
 
 
 

Вітаю дорогу правнучку Чабан Юстинку з 2-
им рочком народження! 
Виповнилося два рочки дитині,  
Радість всій нашій родині, 
З цим прийшла я привітати 
І Юстинці побажати: 
Здоров’я міцненького, сонечка ясненького,  
Щоб росла всім нам на втіху, в домі буде море 
сміху. 
Щоб ангелики кружляли, від всіх бід охороняли. 
Мамо, ти купи копілку на фінансову підтримку. 
Баба, дідо щось поможе, 
Ну і хресні допоможуть. 
Ми дякуєм Богу, що ти у нас є 
Здоров’я і силу Господь хай дає. 

Із любов’ю прабабця 
 

Вітаємо з 55-річчям дорогу дружину та маму 
Цудну Лесю Йосипівну 
За роком рік життя невпинно лине, 
Дарує червень неповторний час. 
У цю прекрасну ювілейну днину 
Вітання щирі Ви прийміть від нас: 
Хай доля посилає Вам добро і щастя, 
Міцне здоров’я, море благ земних, 
А щедрі дні, мов рушники квітчасті, 
Нехай ще довго стеляться до ніг. 
Нехай Пречиста Діва Мати 
Завжди покриває Вас своїм 
Святим омофором і охороняє від всякого зла, 
 А ми Вам бажаємо довгих і щасливих років життя. 
.Із повагою і любов’ю  

чоловік, діти та онуки 

Вітаю  з 55-річчям 
Цудну Лесю Йосипівну та з 51- им 
роком народження Закаляка Андрія 
Йосиповича.  
Дорогі діти! У день Ваших уродин  
Прийміть вітання щирі та сердечні. 
Хай у Вас на серці завжди буде радість, 
Хай світить ясне сонце без хмарин, 
А Ваші приємні і теплі слова 
Святом стануть яскравим 
Слова Божого перлин. 
Бажаю Вам добра і довголіття, 
І в кожнім ділі хай завжди щастить. 
Вік щедрий, як калинове суцвіття, 
У радості та злагоді прожить. 

Із любов’ю мама Стефа 

 
 
 
 

 


