Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ПРО ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ОСББ

ановні мешканці багатоквартирних комунальних
будинків!
Сьогодні чимало говорять про
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Що
ж таке ОСББ? ОСББ – це неприбуткова юридична особа, створена
власниками житлових та нежитлових приміщень для спільного розпорядження, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією згідно з Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». ОСББ юридично фіксує
право співвласників на спільну
сумісну власність. Членом ОСББ
може бути кожний, хто є власником (співвласником) житлового або
нежитлового приміщення.
Переваги створення ОСББ.
1. Прозорі витрати. Адже співвласники будинку самостійно формують свій бюджет, штатний розк-

лад, визначають внески на утримання будинку, самостійно обирають виконавців робіт.
2. Економія як мінімум 20%. Кожне комунальне підприємство є
платником податку на прибуток
та платником ПДВ. Тобто, всі платежі, які мешканці сплачують через комунальні підприємства, автоматично збільшуються на 20%
(податок на додану вартість ПДВ),
який надходить до державного
бюджету. ОСББ є неприбутковою
організацією, отже звільняється
від оподаткування.
3. Поліпшення стану будинку
через встановлення енергоощадних заходів, спрямованих на зменшення витрат. Держава надає безпроцентні кредити на дані цілі.
4. Додатковий прибуток. Кошти
від оренди підвалів, прибудинкової території, магазинів, що розташовані в будинку, мають надходити на рахунок ОСББ і витрачатися
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на обслуговування будинку. Адже
всі ці приміщення повинні перейти на баланс ОСББ.
5. Сприяння влади. У світлі реформ
житлово – комунального
господарства створення ОСББ є
пріоритетним у розвитку цієї сфери. В Бібрській міській раді затверджена програма підтримки
ОСББ, якою передбачено надання
фінансової підтримки на виконання невідкладних першочергових
заходів.
Багатьох людей цікавить питання: чи збережуться пільги та субсидії у мешканців даних будинків?
Однозначно збережуться – керівник ОСББ підпише договір з управлінням соціального захисту
населення, від якого ОСББ буде
отримувати кошти з бюджету на
компенсацію пільг і субсидій.

Н.В.Чайка, в.о.директора
КП «Бібрський комунальник»

ФОТОФАКТ
Концерт до Дня Соборності в Бібрській музичній школі
У вівторок, 22 січня, наша держава відзначала 100річчя Соборності. Цього дня в 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й
Західно-Української Народної Республіки. Бібреччина
теж долучилася до всеукраїнського вшанування важливої історичної події. У школах Бібрської громади на
честь 100-річчя Соборності відбулися заходи в різних
форматах.

У

ФОТОФАКТ

четвер, 17 січня, у Бібрці відбулася зустріч громадян із
заступником голови Львівської обласної ради Володимиром Гірняком. Обговорено низку проблем громади, зокрема: вісутність тротуарів на вул. Галицькій та будівництво
об’їзду навколо міста для великогабаритного транспорту;
щодо медицини: були питання до роботи служби екстреної
медицини та забезпечення препаратами хворих на гемофілію. Роботу з вирішення проблем громади розпочато.

2

БІБРСЬКІ ВІСТІ

Випуск №154, 24 січня 2019 р.

ПОДЯКА БЛАГОДІЙНИКАМ

В

исловлюємо подяку всім небайдужим
людям, які долучилися до чергової поїздки волонтерів Народної Самооборони Львівщини в зону бойових дій на Сході України.
До збору частувань для наших хлопців приєдналося дуже багато жителів Бібрської Об'єднаної Громади, а зокрема люди з таких населених пунктів: с.Лани, с.Серники, с.Свірж,
с.Св. Глібовичі, с.Великі Глібовичі, с. Малі
Ланки, с.Шпильчино і також жителі
м.Бібрки.
Люди приносили солодку випічку, пампушки, інші ласощі,вареники(180 відерок), а також різноманітні м'ясні вироби, багато домашніх закруток, засоби особистої гігієни і багато іншого.
Дякуємо Оксані Мазар і всій команді Львівської Волонтерської кухні за велику кількість
сухих наборів для потреб нашої армії .
Дуже дякуємо Орестові Дорошу, який люб'язно погодився доправити все зібране на волонтерську кухню, і Іванові Гловацькому за допомогу з доставкою всього зібраного до фури.
Володимире Мороз, Богдане Поглод, Тарасе
Шнира, Богдане Собейко, Оксано Малишняк і
Тарасе Балук, спасибі Вам за велику кількість смальцю для заливання вареників.
Спасибі працівникам Бібрського ЛВУМГ за
вітаміни, а також за м'ясні вироби
(координатор—Богдан Шуманський).
Щиро дякуємо всім, хто допомагав все принесене посортувати і спакувати, а зокрема
мерові нашого міста Роману Гринусові, Ігореві Цветкову, Тарасові Лелюху, Оксані Гловацькій, Надії Дяків, Ростику Цветкову,Іванові
Гловацькому, Іванні Анрушкевич,Сергієві
Теленьку, Володимирові Гловацькому, Сергієві Дзядику Мар'яні Чубій, Лілії Майовець,
Володимирові Свасі, Дані Заставній, Оксані
Бутенко.
Все вже доставлено нашим захисникам на
фронт. Разом ми сила!
З повагою Волонтери Бібреччини
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ібрська
міська
рада
(юридична адреса: 81220,
Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактні телефони: (03263) 4-31-35) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І
категорії
(спеціаліста з ведення реєстрації
місця проживання фізичних осіб)
виконавчого комітету
Бібрської
міської ради.
Вимоги до кандидатів:
 Громадянство України.
 Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавр.
 Знання чинного законодавства, інших актів законодавства

УВАГА КОНКУРС!

з питань ведення реєстрації
місця проживання фізичних
осіб.
 Вільне володіння державною
мовою.
 Володіння персональним комп’ютером в режимі користувача.
 Додаткова інформація щодо
основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати
праці, перелік питань для іспиту та інші питання щодо
проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.
Документи подаються за адресою:
м. Бібрка, вул. Тарнавського,22
Бібрська міська рада (протягом 30
календарних днів з дня опублікування оголошення про проведен-

За інформацією Зеновія Древняка

ня конкурсу).
Особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають до конкурсної
комісії міської ради такі документи:
 Заява про участь у конкурсі;
 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
 Копія паспорта громадянина
України;
 Копія ідентифікаційного коду;
 Копія військового квитка ( для
військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 Копії документів про освіту;
 Дві фотокартки розміром 4х6 см
Секретар конкурсної комісії С.З. Охримович
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ібрська міська рада оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу
державної реєстрації виконавчого
комітету Бібрської міської ради.
Вимоги до кандидатів:
 Громадянство України.
 Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста.
 Знання чинного законодавства,
інших актів законодавства з
питань державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно.
 Вільне володіння державною
мовою.
 Стаж роботи за фахом на державній службі або в органах
місцевого самоврядування на
керівних посадах не менше 3
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УВАГА! КОНКУРСИ!
років або стаж роботи за фахом
на керівних посадах в інших
сферах управління не менше 5
років. Досвід роботи на посаді
державного реєстратора речових прав на нерухоме майно не
менше 3 років.
 Володіння персональним комп’ютером в режимі користувача.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці,
перелік питань для іспиту та інші
питання щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.
Документи подаються за адресою:
м. Бібрка, вул. Тарнавського,22
Бібрська міська рада (протягом 30
календарних днів з дня опублікування оголошення про проведен-

ня конкурсу).
Особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають до конкурсної
комісії міської ради такі документи:
 Заява про участь у конкурсі;
 Особова картка державного службовця;
 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
 Копія паспорта громадянина
України;
 Копія ідентифікаційного коду;
 Копія військового квитка ( для
військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 Копії документів про освіту;
 Дві фотокартки розміром 4х6 см

ібрська міська рада оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу
освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради.
Вимоги до кандидатів:
 Громадянство України.
 Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
 Знання чинного законодавства, інших актів законодавства
з питань освіти.
 Вільне володіння державною
мовою.
 Стаж роботи за фахом на державній службі або в органах
місцевого самоврядування на

керівних посадах не менше 3
років або стаж роботи за фахом
на керівних посадах в інших
сферах управління не менше 3
років.
 Володіння персональним комп’ютером в режимі користувача.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці,
перелік питань для іспиту та інші
питання щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.
Документи подаються за адресою:
м. Бібрка, вул. Тарнавського,22
Бібрська міська рада (протягом 30
календарних днів з дня опублікування оголошення про проведен-

ня конкурсу).
Особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають до конкурсної
комісії міської ради такі документи:
 Заява про участь у конкурсі;
 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
 Копія паспорта громадянина
України;
 Копія ідентифікаційного коду;
 Копія військового квитка ( для
військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 Копії документів про освіту;
 Дві фотокартки розміром 4х6 см

Б



календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).
Особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають до конкурсної
комісії міської ради такі документи:
 Заява про участь у конкурсі;
 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
 Копія паспорта громадянина
України;
 Копія ідентифікаційного коду;
 Копія військового квитка ( для
військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 Копії документів про освіту;
 Дві фотокартки розміром 4х6 см

Б

ібрська міська рада оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу
культури, туризму, сім’ї, молоді,
спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради.
Вимоги до кандидатів:

Громадянство України.

Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Знання чинного законодавства, інших актів законодавства
з питань культури, туризму,
сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики.

Вільне володіння державною
мовою.

Стаж роботи за фахом на державній службі або в органах
місцевого самоврядування на
керівних посадах не менше 3
років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не
менше 2 років.

Володіння персональним
комп’ютером в режимі користувача.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці, перелік питань для іспиту та інші
питання щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.
Документи подаються за адресою:
м. Бібрка, вул. Тарнавського,22
Бібрська міська рада (протягом 30

Секретар конкурсної комісії
С.З. Охримович

Секретар конкурсної комісії
С.З. Охримович

Секретар конкурсної комісії
С.З. Охримович
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УВАГА КОНКУРС!

ібрська міська рада
оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади
головного спеціаліста виконавчого комітету Бібрської
міської ради.
Вимоги до кандидатів:
 Громадянство України.
 Наявність вищої освіти
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста.
 Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань
звернення громадян,
ведення діловодства, доступу до публічної інформації;
 Стаж роботи за фахом на
державній службі або в
органах місцевого самоврядування на посаді
провідного спеціаліста не
менше 1 року чи стаж
роботи за фахом в інших
сферах управління не
менше 3 років.
 Вільне володіння державною мовою.
 Володіння
персональним комп’ютером в режимі користувача.
Додаткова інформація щодо основних функціональних

обов’язків, розміру та умов
оплати праці, перелік питань для іспиту та інші питання щодо проведення конкурсу надається cекретарем
конкурсної комісії.
Документи подаються за
адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського,22 Бібрська міська
рада (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).
Особи, які бажають взяти
участь у конкурсі, подають
до конкурсної комісії міської
ради такі документи:
 Заява про участь у конкурсі;
 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за
2018 рік;
 Копія паспорта громадянина України;
 Копія ідентифікаційного
коду;
 Копія військового квитка
( для військовослужбовців
або військовозобов’язаних);
 Копії документів про освіту;
 Дві фотокартки розміром
4х6 см
Секретар конкурсної
комісії С.З. Охримович

Подяка
Дякуємо Наталі Євгеніївні Чемеринській—лікарю-офтальмологічної лікарні та її
колезі—Горячеву П.С. за проведення складної операції ока.
Ми вдячні за їхню турботу, уважність, чуйність і ставлення до хворих. Бажаємо міцного здоров’я в сім’ях і всіх благ на многії літа.
Сім’я Марків М.В.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві
Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
Четвер, 25.01
- 08:00 Свята Літургія на
всяке прохання
Субота, 26.01
- 08:00 Свята Літургія за
упокій
Неділя, 27.01
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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