Додаток 1
До рішення № 14 ІІ-ї позачергової сесії Бібрської
Міської ради VII демократичного скликання
Від 12.12.2015 р.

Пропозиції до програм регіонального розвитку на 2016-2017р
До регіональної програми розвитку малого та середнього бізнесу на 2016 рр.
1. Створення й фінансування за рахунок коштів держбюджету навчальних курсів «Як
розпочати і вести власний бізнес» для людей, котрі хочуть розпочати власну справу.
2. Фінансування за рахунок коштів держбюджету бізнес-проектів для людей, самозадіяних
осіб, котрі стоять на обліку з безробіття. (Бонус у розмірі 30 тис. грн.) виділяється на старті,
без нарахування процентів і без повернення в разі реалізації і звіту по проекту.
3. Створення спрощеного єдиного вікна для реєстрації і надання консультацій самозадіяним
особам, котрі хочуть розпочати власний бізнес та громадянам (для отримання довідок і т.і.)
4. Надання малим підприємствам, (ТО до 20 млн.грн/рік) для реалізації бізнес – проектів,
кредитів на 5 років
- по пільговому відсотку під 15% річних при сумі проекту від 500 тис. грн до 1млн. грн.
- по пільговому відсотку під 13% річних при сумі проекту від 1 млн. грн до 2,5 млн.грн
- по пільговому відсотку під 11% річних при сумі проекту від 2,5 млн грн.
5. Надання середнім підприємствам (оборот від 20 до 50 млн грн./рік) для реалізації бізнеспроектів кредитів на 7 років:
- по пільговому відсотку під 15% річних при сумі проекту від 3 млн грн. до 5 млн грн.
- по пільговому відсотку під 13% річних при сумі проекту від 5 млн грн..
6. Розробка інвестиційного паспорта м. Бібрка та адміністративного округу.
7. Для сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в адміністративно-територіальному
окрузі м. Бібрка створити технопарк , виділити кошти з державного бюджету на розробку
проектно-кошторисної документації по обладнанню необхідної інфраструктури та
інженерії, земельної проектної документації (промисловий майданчик на виїзді до с.В.
Глібовичі)
8. Розробка кварталу багатоповерхової та котеджної забудови на землях запасу м. Бібрки.
9. Розробка проекту будівництва рекреаційної зони.
До програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг
комунальної власності в м. Бібрка на 2016-2017р.
1. З метою безпеки дорожнього руху та збереження життя і здоров’я людей на небезпечних
ділянках доріг встановити світлофори, знаки , пішохідні переходи з автономним джерелом
живлення.
2. Провести будівництво дороги вул. Базарна з повним ремонтом усіх мереж і комунікацій
(2016 р.)
3. Провести будівництво дороги вул. І. Франка з повним ремонтом усіх мереж і комунікацій
(2016 р.)

4. Провести будівництво дороги вул. Шевченка з повним ремонтом усіх мереж і комунікацій
(2016 р.)
5. Провести будівництво дороги вул. Б. Лепкого з повним ремонтом усіх мереж і комунікацій
(2016 р.)
6. Провести будівництво дороги вул. Винниченка, з повним ремонтом усіх мереж і
комунікацій (2016 р.)
7. Покращення та відновлення вуличного освітлення (світлодіодні ліхтарі) біля школи.
8. Облаштування велодоріжок від центру міста до школи та садка (вул. С. Крушельницької,
Л. Курбаса )
До програми охорони навколишнього природного середовища в м. Бібрці на 20162017рр.
1. Провести повну реконструкцію очисних споруд в м. Бібрці на 2016-2017рр.
2. Провести повний капітальний ремонт КНС в м. Бібрці (2017р.)
3. Профінансувати з держбюджету поетапне будівництво каналізаційної мережі з КНС
повністю по вул. Галицькій:
Перша черга – парні числа (2016), друга черга – непарні числа(2017р.), третя черга – вул.
Стуса і новий мікрорайон (2018р.), вул. І Франка повністю (2016 р.)
4. Каналізування вул. Грушевського.
5. Профінансувати з держбюджету водопостачання с. Шпильчини (2016р.)
6. Виділити кошти на облаштування парку й зони відпочинку біля міського ставка (виїзд з м.
Бібрка на с. Лани – садиба пана Чайковського) (2016-2017рр.)
До програми розвитку інфраструктури та інженерних мереж в м. Бібрці на 2016-2017рр.
1. Профінансувати розробку перспективного генерального плану містобудування Бібрки
(2016р.)
2. Профінансувати капітальний ремонт будинків комунальної власності (центр міста) та
провести подальшу їх передачу на баланс ОСББ в м. Бібрці.
3. Запланувати створення експериментальних ОСББ в м. Бібрка й виділення початкових
коштів на суму 200 тис. грн. кожному новоствореному ОСББ (перша черга – ОСББ в
центральній частині пл. Національного Відродження, друга черга – прилеглі до площі
вулиці та мікрорайон біля школи (2016-2017рр)
4. Створення й фінансування за рахунок коштів держбюджету навчальних курсів «Створення
ОСББ і керуючих компаній (відповідно до Закону України про особливості здійснення
права власності у багатоквартирних будинках.
До програми соціально-економічного та культурного розвитку адміністративного
округу у м. Бібрці на 2016-2017рр.
1. Із метою економії та забезпечення власними енергоносіями провести фінансування
обладнання Бібрської ЗОШ імені Уляни Кравченко та ДНЗ «Сонечко» в м. Бібрці
мобільною котельнею когенерації на різних видах палива (2016р).
2. Провести в Бібрській ЗОШ імені Уляни Кравченко заміну вікон на енергоощадні (2016р).
3. Провести ремонт Народного дому «Просвіти» та будівлі міської ради (2016р).
4. Із метою економії енергоносіїв провести фінансування обладнання початкової школи в с.
Шпильчині мобільною котельнею когенерації на твердому паливі.
5. Провести ремонт басейну в Бібрській ЗОШ імені Уляни Кравченко м. Бібрка (2016р).

6. Обладнати мобільними котельнями на альтернативні види палива Народний дім
«Просвіта» м. Бібрки (2016р)
7. Обладнати мобільними котельнями на альтернативні види палива будинок Бібрської
музичної школи (2016р)
8. Провести фінансування програми електронного самоврядування в адміністративному
окрузі м. Бібрка (2016р).
9. Провести День міста Бібрки (концерти, ярмарки і змагання) та інші культурно-освітні
заходи (відповідно до календаря знаменних дат).
10. Проводити щоквартальні ярмарки загальнообласного значення в м. Бібрці
11. Спорудити пам’ятник Івану Франкові та Уляні Кравченко.
12. Встановити спортивний майданчик (зі штучним покриттям, вуличними спортивними
тренажерами).
Секретар Бібрської міської ради

Н.К.Федущак

