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ОТРИМАНО 17 ЗАЯВОК НА МІСЬКИЙ КОНКУРС МІКРОПРОЕКТІВ
У цьому номері
Отримано 17 заявок
на міський конкурс
мікропроектів
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Х

очемо Вас поінформувати,
що 13 квітня 2018 року закінчився міський конкурс мікропроектів. Цього року Бібрська міська рада започаткувала місцевий
конкурс мікропроектів за участю
громади. Були подано 17 заявок,
зокрема:
Придбання світлового обладнання для сцени Народного дому
міста Бібрки;
Відновлення Хресної Дороги
(встановлення бетонних балясин);
Закупівля інвентарю для облаштування дитячої ігрової зони;
Подовження існуючого водогону

шляхом будівництва мережі по
вул. Грушевського подовженням
на Малі Ланки;
Закупівля інвентарю для БДЮТ у
м. Бібрці;
Благоустрій
території
(встановлення спортивного обладнання) с.Шпильчина;
Встановлення дитячого ігрового
комплексу «Три башти» на міжбудинковій території по вул.
Уляни Кравченко
Влаштування дитячого ігрового
майданчика по вул. Галицькій,
125 у м. Бібрка
Благоустрій
території
(встановлення 2-х лав запасних)

Оголошення, вітання 4

на міському стадіоні м. Бібрки
су художнього відділу в музич- Благоустрій території по вул. УляВлаштування майданчика з тре- ній школі у м. Бібрці;
ни Кравченко в м. Бібрка (під
нажерним обладнанням по вул. Придбання покрівельних і будіве- будівництво гаражів).
Шевченка в місті Бібрці;
льних матеріалів для капіталь- Засідання конкурсної комісії відПоточний ремонт коридору та схо- ного ремонту даху та димоходів будеться наступного тижня.
дових площадок житлового буди- комунального будинку № 8 по Оприлюднення потенційних пенку по вул. Грушевського, 8 у м.
вул. Б.Лепкого у м. Бібрці;
реможців та результати оцінюБібрці;
Закупівля мультимедійного ком- вання читайте на сайті Бібрської
Влаштування огорожі навколо
плексу в Бібрській ЗОШ І-ІІІ міської рали, а також у газеті
будинку ОСББ «Райок» по вул. ступенів ім. Уляни Кравченко;
«Бібрські вісті».
Галицькій, 113 у м. Бібрці;
Закупівля дефібрилятора на БібБібрський міський голова
Ремонт кімнати навчального кла- рську районну лікарню;
Роман Гринус

НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У

п’ятницю, 13 квітня, в конференц-залі Бібрської міської ради відбулось засідання ХХІІ
–ої сесії Бібрської міської ради
VII демократичного скликання.
На цьому засіданні внесено річні
зміни до бюджету Бібрської міської ради на 2018 рік, винесено рішення про співфінансування шести проектів – потенційних переможців обласного конкурсу проектів
місцевого
розвитку
(мікропроектів), розглянуто 3 заяви громадян на отримання матеріальної допомоги та приблизно 20
заяв громадян та організацій на
отримання земельних ділянок.

Внесенням річних змін до бюджету Бібрської міської ради на
2018 рік передбачено виділення
коштів
Футбольному
Клубу
«Захід» для придбання сітки для
міського стадіону, а також кошти
під «Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади
та управління, протидії проявам
терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і
корупції на території Бібрської
міської ради на 2018 рік».
У цьому році 6 проектів, підготовлених бібрчанами, стали – потенційними переможцями обласного

конкурсу проектів місцевого розвитку (мікропроектів) і ще один
має
шанс
піднятись
вище
«червоної лінії». З обласного бюджету виділяється половина вартості проекту, друга половина забезпечується фінансовим та нефінансовим внеском громади і бюджетом Бібрської міської ради.
Тому своїми рішеннями Бібрська
міська рада гарантувала співфінансування в рамках кожного
проекту.
Завдяки проектампереможцям Бібрка отримає спортивну роздягалку на стадіоні, благоустрій території Будинку дитячої та юнацької творчості, відремоПродовження на 2-й стор.
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Продовження. Початок на 1-й стор.

нтовану пральню у дитсадку, нові
тротуари початку вулиці Грушевського та біля стадіону по вулиці
Леся Курбаса. З обласного бюджету під проекти-переможці місто
отримає понад 700 тисяч гривень.
Але основним здобутком участі в
таких проектах є зростаюча кількість поданих на конкурс проектів
і, відповідно, кількість небайдужих громадян Бібрки, які самоту-

В

останньому числі так званої
газети «Погляд» було надруковано чергову порцію брехні про
роботу чинної влади. Дуже вже
забрехалися «півні», що керували
містом попередні роки.
Наведемо лише факти:
Децентралізація та створення Бібрської ОТГ: реформа децентралізації розпочалась
в Україні у 2015 році. Того року
було створено 159 громад. Чому
не створили ОТГ «півні», що
керували у 2015-му році містом,
невідомо. Натомість міський
голова Роман Гринус через рік
після обрання – у грудні 2016

жки роблять своє місто кращим, документації.
не чекаючи ні на кого і ні на що.
Окрім того, рішенням сесії за
Трьом громадянам, які зверну- містом закріплена земельна ділялися за матеріальною допомогою нка під стадіоном по вулиці Леся
до Бібрської міської ради, рішен- Курбаса (стадіон повернуто у
ням сесії таку допомогу виділено. власність міста). Цій події переТакож більшість із приблизно 20 дувала кропітка робота апарату
заяв громадян та організацій Бібрської міської ради з підготовотримали позитивні рішення на ки документів. Вітаю громаду Бібвиготовлення або затвердження рки й зокрема наших футболістів!
землевпорядної
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

ПРАВДА ПРОТИ БРЕХНІ
року видав розпорядження про
ініціювання створення Бібрської ОТГ. А головною причиною
такого тривалого процесу утворення ОТГ є те, що було розпочато процес перейменування
села Сірники (повернення історичної назви Серники). Через
це всі рішення (усіх рад, що об’єднуються) довелось переробляти кілька разів. Тому й ми
втратили так багато часу. Зараз
чекаємо на висновок з облдержадміністрації (затримка не
за нами).
Щодо бюджету міста: нова
влада й без реформи збільши-

й довелось хоча б підсипати й
ють постійно, Народний дім з
порівняти ті дороги. Тротуаруїн підняли, музичну школу
ри нова влада робить. Лише
відремонтували (корпус №2),
в цьому році заплановано
Будинок школяра, дитсадок
капремонт 3-х тротуарів. Про
(за кошти різних рівнів—
водогони й каналізацію писадержавного, обласного, райли нещодавно – зробили біонного та міського бюджетів).
льше, ніж попередники. ЩоА «півнів» не допускаємо до
до доріг – зробимо, коли відміської скарбниці, а то б зноновимо занедбані «півнями»
ву все «склювали».
водогони й каналізації (щоб Щодо амбулаторій у селах:
потім не перекопувати нові
подивіться на амбулаторію у
дороги). А класти асфальт в
с. Стрілки. Дай Бог усім таболото (як це робили «півні»)
ку. Чому в них усе гаразд? Бо
ми не будемо. Щодо води на
«півні» не «допомагають».
Шпильчину – проклали водо- Щодо фасадів: нова влада
гін високого тиску й відновипрофінансувала ремонт 8
ли роботу буферного басейну.
фасадів (зокрема й тих трьох,
Тому, якщо дасть Бог і знайза які попередня влада
демо ще трохи грошей, – вода
«забула» заплатити).
в селі буде. А як один черво- Щодо статків міського гоний «півень» обіцяв шпильлови: за останні 2 роки жодчанам воду за місяць зробити
ного нового майна він не надще у 2002 році, всі пам’ятабав, а зарплатню має відпоють.
відно до свого статусу. ГоловЩодо лікарні й інших устане, що містяни можуть знайнов: пологове відділення зати його будь-коли. Він на рокрили за старої влади в серботі постійно. Та й результапні 2015 року (коли ще «півні
ти його роботи є реальні.
керували»), а от за нової вла- Дивує одне: як можна, нічого
ди у лікарні поставили нових не зробивши за свої каденції, не
вікон на 300 000 грн., заку- визнавати роботи інших?
пили багато нового обладнання (більш ніж на 100 000
грн.), у школі ремонти триваНаш. кор.

ла бюджет майже у три рази
(2015 рік – 4,5 млн. грн., 2018
рік – 12,1 млн. грн.). А чому?
Бізнесмени сплачують податки,
бо бачать, куди йдуть їхні кошти (на потреби громади, а не
«за пазуху півням»).
Щодо водогонів, каналізацій,
доріг та тротуарів: дорогу
«півні» зробили одну, й ту до
бару одного з «півників», ще й
платила за ту дорогу нова влада (мабуть, тоді хтось «склював»
ті гроші). А вул. Шевченка
«півні» порицькали так, що проїхати неможливо було. Та й інші вулиці не кращі були. Тому

П

АКЦИЗНИЙ ЗБІР

одаємо інформацію про надходження до міського бюджету
акцизного збору у І-му кварталі цього
року (у гривнях)
29 579,00
2 790,00
2 725,17
2 716,00
1 975,00
1 940,00
1 512,00
1 338,00
1 247,00

1 200,00
1 150,00
943,00
939,30
938,00
931,00
461,70
450,00
34,75

ТЗОВ "ОККО-РІТЕЙЛ"
П-во `Антоній` Бібpське
споживч.т-ва
Махній І.Я.
Дух Марія Іванівна
ТОВ "ЕРІДА СТАНДАРТ"
Притула Ольга Вікторівна
Коцюмбас М.М.
Багрій М.І.
Ференчак Ігор Васильович
Заяць Л.В.
Шевців Микола Миколайович
Малина Г.І.
Хамуляк О.Я.
Горбаль М.М.
Денега Л.С
Гончарук Н.С.
Конопада Марія Володимирівна
ТОВ "Луна Сервіс"

52 869,92 Разом за І-й квартал
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ПРО НИЗКУ ЦІКАВИХ ЗАХОДІВ У КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ МІСТА
02.04. – 05.04.2018р. у творчій віків художнього слова, вокальтальні НД м.Бібрки експонуваного
ансамблю
БДЮТ
лася виставка «З бабусиної
(керівники – З.Влах, Л.Цюк) у
скрині» (вишиті рушники, салвідпочинково-готельному комфетки, обруси), головною метою
плексі
«Едем
Резорт».
якої була популяризація мисте07.04.2018р.— присутні мали
цтва вишивки;
можливість переглянути Вели02.04. – 04.04.2018р. – участь у
кодню композицію «Христос
проекті
«Фестиваль
Воскрес! Воістину Воскрес!»;
«Українська писанка: краса, що
15.04.2018р.— учасники фолькнас об’єднує». Розфарбовували
лорного ансамблю «Веснянка»
писанку «Місто з бобром на гер- 04.04.2018р.
–
майстер-клас
НД
м.Бібрки
(керівник
бі» ( назву взяли з назви книж«Писанка з квілінгу». МайстриН.Свіжак, взяли участь у VIII
ки Я.Царика, звичайно, з доня Н. Павелко зуміла подарурайонному фестивалі гаївок
зволу автора) Т.Палько (НД
вати справжнє свято як для ма«Котилася писанка».
м.Бібрка), О.Гузар (БДЮТ),
лечі, так і для дорослих.
15.04.2018—година
пам’яті
С.Онацик (Бібрська ЗОШ). Пи- Те, що наша культура черпає на«Світло «Просвіти» з нагоди 175
санку, яка своїм орнаментом
снагу з вагомих надбань мину-річниці від дня народження
познайомить відвідувачів вилого та сьогодення, засвідчив
духовного і громадського діяча,
ставки з короткою історією навиступ Зразкового ансамблю
місцевого пароха Євгена Дзерошого містечка, Бібрський місь«Мальви» (підготовча група)
вича, проведена на міському
кий
голова
доправив
у
НД
м.Бібрка
(керівник
кладовищі.
м.Золочів;
Л.Сурмач, М.Береза) та гуртДиректор НД м.Бібрка
Люся Сурмач

ЗАРОБІТНА ПЛАТА «В КОНВЕРТІ» - НЕЗАБЕЗПЕЧЕНА СТАРІСТЬ

В

умовах сьогодення характерним явищем нашого суспільства є нелегальна зайнятість. Люди
мають пам’ятати, що не оформлений роботодавцем у встановлений
Законом термін відповідний трудовий договір є грубим нехтуванням
законодавства про працю. Це тягне
за собою низку проблем і для самого
працівника, а саме: втрату за цей
період права на матеріальне забезпечення у випадку безробіття та в
разі часткової або повної втрати
працездатності, при виході на пенсію, не включення часу нелегальної
роботи до трудового (страхового)
стажу.
Як показує практика, чимало фізичних осіб, що використовують
найману працю, не поспішають реєструвати трудові договори з працівниками, мотивуючи це проведенням
«випробування». Застосування праці працівників без оформлення трудових відносин є одним із найпоши-

реніших порушень у сфері трудових
відносин.
Відсутність цивілізованих трудових відносин, з одного боку, позбавляє можливості працівників захисту
своїх трудових прав, у тому числі й
на виплату заробітної плати, на
пільги, соціальні гарантії, пенсійне
забезпечення, з іншого — свідчить
про наявні порушення законодавства працедавцем—зокрема ухиляння
від сплати податків.
Працівник, який отримує зарплатню в «конверті», виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї
заробітної плати та трудового стажу.
Для
багатьох
зарплата
у
«конвертах» стала звичним явищем
і навіть нормою. Так, працівники
думають, що, доки молоді, можуть
не влаштовуватись на роботу офі-

ФОТОФАКТ
понеділка кафедра іноземної
Ц ього
мови ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ I-lll ст
імені Уляни Кравченко» приймала
волонтера зі США (штат Вірджинія)
п. Томаса Орищина. Томас був присутній на двох уроках у 5-их класах.
Досвід спілкування з носієм англійської мови є дуже важливим для наших
учнів. Сподіваємося на подальшу
співпрацю з волонтером.

ційно: навіщо платити податки?
Нелегальне працевлаштування та
зарплата «в конверті» є прямим
шляхом до злиденної старості. Адже
відсутність відрахувань єдиного соціального внеску може призвести до
відсутності пенсії. Нелегальне працевлаштування обмежує працівника також у доступі до соціальних
гарантій.
Під час оформлення трудових відносин з роботодавцем працівник
повинен знати, що трудовий договір
укладається в письмовій формі і є
обов’язковим. Робота за трудовим
договором захищає права працівника і зараховується до страхового та
загального стажу працівника.
Роботодавці повинні пам’ятати, що
ухилення від сплати податків, у тому числі шляхом використання нелегальної найманої праці тягне фінансову, адміністративну та криміНачальник Перемишлянського відділу обслуговування громадян І. Рура
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шанування 158 роковин від дня народження Уляни Кравченко біля пам'ятної дошки на
пл. Національного Відродження
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ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
ОПАНОВИЧА ІГОРЯ АНДРІЙОВИЧА
Ми хочемо тобі побажати, щоб удача стала твоїм вірним супутником, щоб кожна хвилина життя
була прекрасна, щоб усі бажання скоріше втілювалися, а мрії обов’язково здійснювалися. Бажаємо в долі попутного вітру, гарної погоди, сонячних днів. Нехай тебе високо цінують на роботі,
хай у сім’ї панує любов і взаєморозуміння, нехай
діти радують своїми успіхами! Хай навколо тебе
завжди будуть улюблені люди, нехай в душі буде
спокій, а на серці — щастя!
Від дружного колективу ТзОВ
«ЗАХІДПОЛІФОМ ПЛЮС»
ВІТАЄМО З 70-ЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ
КУРИСЬ ІРИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо,
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла радісна дорога
Щасливо стелиться у житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.
Від сина Андрія і невістки Надії онуків Володимира і Андрія та їхніх дружин Соломії і Олі, правнуків Анастасії, Матвійка і
Вероніки

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:

П'ятниця, 20.04
- 08:00 Свята Літургія за молодих
Субота, 21.04
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 22.04
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; катехизація дітей
- 18:30 Жива Вервиця
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