Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ОСТАННІЙ ДЗВІНОК КЛИЧЕ В ЛІТО
шкільна родино!
Д орога
Вітаю зі Святом Остан-

жень, знайомств, а головне—
можливостей. Бажаю педагонього дзвінка. Нехай досвід,
гам, учням, батькам гарного і
здобутий цього навчального
плідного літа. Наповнюйте
року, знадобиться вам у жит- свої дні сонцем, радістю, квіті, стане ґрунтом для інтелек- тами, гарними книжками, затуального та духовного зросхопливими подорожами, улютання, дозволить стратегічно бленими заняттями, походаправильно планувати своє
ми. Канікули—це пора не
майбутнє. Канікули, які вас
тільки відпочинку, а й змін
чекають, сповнені нових вра- у вашому житті. Це нові

М

плани, мрії, друзі, враження.
Цінуйте кожну мить, яку дарує вам життя: це теж урок.
Дорогі випускники! Зичу
вам доброго життєвого вибору,
що стане новим стартом і початком успіху. Використовуйте сповна всі можливості, які
дарує вам Бог. У добру путь!
Бібрський міський голова
Роман Гринус

ПРО ПОДАЧУ ВОДИ ДО ШПИЛЬЧИНИ

ешканці с. Шпильчини
власними силами спільно
з Бібрською міською радою та комунальним підприємством
«Бібрський комунальник» провели заміну понад 1.5 км труб внутрішньосільської водяної мережі ,
яка була збудована понад 40 років
тому. У свою чергу Бібрська

міська рада понад три роки
займалася відновленням водних мереж, резервуару, вузлів,
що дало можливість цілодобово подавати воду з Бібрки на
Шпильчину. Відтепер більш
ніж 50 абонентів цілодобово
отримують воду, яка була відсутня в селі більш ніж 17 ро-

ків. Відновлення сільської мережі
і під’єднання абонентів відбуватиметься й надалі. Бібрська міська
рада висловлює щиру подяку всім,
хто долучився до втілення цього
проекту. Це ще раз доводить, що
спільними зусиллями можна вирішити навіть найскладнішу проблему.
Виконавчий комітет БМР

Ц

ьогоріч у нашій громаді завдяки ефективній праці нової команди управлінців та активній позиції багатьох мешканців
заплановано реалізувати по-

НАШІ ПРОЕКТИ

над 30 проектів. Загальна вартість проектів—майже 14 мільйонів гривень. З загальної суми з
бюджету громади буде витрачено
лише 1,6 мільйона гривень

Назва проекту

(11,6%). Решту—кошти обласного
та державного бюджетів. Також
сподіваємось на залучення додаткових коштів на інші проекти упродовж наступних 7-ми місяців.

Кошти
Кошти обЗагальна державласного
вартість, ного бюбюджету,
тис.грн
джету,
тис.грн
тис.грн

Реконструкція каналізаційної мережі адмінбудинку по вул.
Шкільній с.Великі Глібовичі (коригування) (обласний фонд
охорони навколишнього природного середовища)

1078,103

«Капітальний ремонт спортивного залу Великоглібовицького
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.
Ю. Головінського с.Великі Глібовичі
» (Субвенція з державного бюджету на спортивні комплекси).

815,662

Капітальний ремонт внутрішних убиралень Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Ю. Головінського с.Великі Глібовичі
» (Програма розвитку освіти і культури Львівщини)

740

Капітальний ремонт частини системи опалення (з застосуванням енергозберігаючих технологій) у Великоглібовицькій
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.. Ю.Головінського с.Великі Глібовичі

293

Кошти
Бібрської ОТГ,
тис.грн

1078,103

700

115

666

293

74
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Продовження, початок на 1-й стор.

Назва проекту

Придбання інтерактивного мультимедійного комплексу (у Великоглібовицькому ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Ю. Головінського)

Кошти Кошти обЗагальна
держбю- ласного
вартість,
джету, бюджету,
тис.грн
тис.грн
тис.грн
45

Кошти
Бібрської ОТГ,
тис.грн

22,5

Капітальний ремонт даху будівлі школи с. Любешка

455,245

200

166,028

Капітальний ремонт приміщень Народного дому с.Любешка
Реконструкція вуличного освітлення на вулиці Шевченка
с.Лани,
Реконструкція вуличного освітлення с.Серники

299,894

149,947

87,655

286,224

143,112

82,462

299,894

149,947

87,655

499,972

200

219,972

134,4

67,2

37,758

75,257

37,628

21,629

368,944

184,472

110,533

64,49

32,245

19,345

126,646

63,323

37,516

299,971

149,985

86,722

102,353

51,176

29,681

299,765

49,882

89,426

149,5

83,72

49,59

Капітальний ремонт частини вулиці Вітовського (біля Каплички Пресвятої Богородиці)

499,553

200

192,908

Капітальний ремонт коридорів та сходових кліток в ДНЗ
«Сонечко» м.Бібрка

350,968

75,484

101,31

250

200

1499,904

1499,904

Реконструкція вуличного освітлення с.Любешка
Капітальний ремонт тепломережі Свірзької ЗОШ І-ІІІ ст.
с.Свірж
Капітальний ремонт теплогенеруючих вузлів (з застосуванням
енергоощадних технологій) Свірзької ЗОШ І-ІІІ ст. с.Свірж
Капітальний ремонт покрівлі школи корпусу №1 с.Стоки
Капітальний ремонт фельдшерсько – акушерського пункту по
вул. Гайовій, 1 в с. Під'ярків . Заміна дахового покриття і ремонт фасаду
Реконструкція Народного дому в с. Романів (Ремонт фасаду і
приміщення гардеробу)
Реконструкція вуличного освітлення в с. Підгородище
Реконструкція вуличного освітлення с.Селиська
Капітальний ремонт системи безпеки (зі встановленням системи відеонагляду) в ОЗНЗ І_ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко
Придбання медичного обладнання для амбулаторії ЗПСМ в
Капітальний ремонт даху музичної школи корпус № 1
Придбання обладнання та інвентаря (музичних інструментів)
для Бібрської музичної школи
Капітальний ремонт прибудинкової території (облаштування
громадського простору "Дружимо будинками") по вул. Уляни
Кравченко між будинками №19 і №21 в м. Бібрка
Капітальний ремонт глядацьких трибун та території міського
стадіону у м. Бібрка
Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням електричних енергоощадних технологій в Будинку дитячої та юнацької творчості м. Бібрка
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Л. Курбаса (вздовж майданчинка з штучним покриттям) у м. Бібрка
Капітальний ремонт (із заміною вікон) будівлі кінотеатру в м.
Бібрка по вул. Стрілецька, 1

"Реконструкція споруд побутових стоків у м.Бібрка
Реконструкція господарсько-питного-протипожежного трубопроводу по вул. бічна Львівська , Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса та Уляни Кравченко у м.Бібрка (Обласна програма
«Питна вода»)
Закупівля обладнання та інвентаря для амбулаторії ЗПСМ
Капітальний ремонт приміщення амбулаторії ЗПСМ

689,168

112,4

295

295

1082,642
297

297

296

296

365

365

298

298

41

41

1498

1498
Надія Федущак

Випуск №166, 30 травня 2019 р.

БІБРСЬКІ ВІСТІ

3

НА ПОЗАЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
24 травня в конференц-залі Бібрської міської ради відбулось засідання V–ої позачергової сесії Бібрської міської ради VII демократичного скликання. На цьому засіданні у порядку денному основним було питання про внесення
до Плану соціально-економічного
розвитку Бібрської об’єднаної громади переліку об’єктів, видатки на
які здійснюватимуться за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад і за
які не проголосували депутати на
попередній сесії. Простіше кажучи, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019
р. № 280-р з державного бюджету
Бібрська об’єднана територіальна
громада на формування своєї інфраструктури у 2019 році повинна
отримати 3 мільйони 789,4 тисячі
гривень. Перелік проектів
для
фінансування затверджено рішенням виконавчого комітету Бібрської міської ради 18 травня 2019
року. У цей перелік увійшли проекти:
• Капітальний ремонт приміщення амбулаторії у м.Бібрка, Перемишлянського
району
Львівської області
• Реконструкція
вуличного
освітлення на вулиці Шевченка
с.Лани,
Перемишлянського
району Львівської області
• Реконструкція
вуличного
освітлення с.Серники Перемишлянського району Львівської
області
• Реконструкція
вуличного
освітлення с.Селиська Перемишлянського району Львівської
області
• Капітальний ремонт покрівлі
школи корпусу №1 с.Стоки Перемишлянського
району
Львівської області
• Капітальний ремонт тепломережі Свірзької ЗОШ І-ІІІ ст.
с.Свірж
Перемишлянського
району Львівської області
• Капітальний ремонт теплогенеруючих вузлів (з застосуванням
енергоощадних технологій) Свіржської ЗОШ І-ІІІ ст. с.Свірж
Перемишлянського
району
Львівської області
• Капітальний ремонт системи
опалення (з застосуванням енергоощадних технологій) в ОЗНЗ
«Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.. Уля-

ни Кравченко» м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області
• Капітальний ремонт частини
системи опалення (з застосуванням енергоощадних технологій)
у Великоглібовицькій ЗЗСО ІІІІ ст. ім. Ю.Головінського с.
Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської області
• Закупівля обладнання та інвентарю
для
амбулаторії
у
м.Бібрка,
Перемишлянського
району Львівської області
«Каменем спотикання» для депутатів став проект «Капітальний
ремонт приміщення амбулаторії у
м.Бібрка, Перемишлянського району Львівської області», тобто ремонт колишньої дитячої амбулаторії у м.Бібрка. У цьому приміщенні, яке стає власністю Бібрської
міської ради, зараз працюють 5
сімейних лікарів, лікар-педіатр і
6 медсестер. Вони обслуговують
мешканців
м.
Бібрки,
с.Шпильчини, Великоглібовицького, Ланівського та Стрілківського
старостинських округів (колишніх
сільських рад), ними підписані
понад 8200 декларацій, включно з
з мешканцями Суходільської сільської ради, Соколівської сільської
ради та Відник. Тому виконавчий
комітет вважав справою честі внести цей об’єкт у перелік для державного фінансування, оскільки умови для лікарів і пацієнтів там не
відповідають не те що ліцензійним
умовам, стан цих приміщень - це
абсолютна неповага до професії
медика і до мешканців нашої громади, зокрема до маленьких дітей
(немовлят), яких тут обстежують,
лікують і роблять щеплення. А
стан амбулаторії, окрім того, – це
обличчя громади. Найприкріше
те, що поруч із цим проектом депутати не побачили інших проектів, в основному пов’язаних із ремонтом закладів освіти і які йшли
одним пакетом на голосування
разом
з
амбулаторією.
Найтрагічніше в цій ситуації є те,
що провал голосування за названі
проекти означають безповоротну
втрату державної субвенції
на
суму майже чотири мільйони гривень. Через чотири години непростих дискусій навколо цього питання рішення все-таки було проголосоване. Нижче наведені результати поіменного голосування:

Авраменко
Галина
–
«утрималась»
(ПП
об’єднання
«Самопоміч»)
Баб’як
Андрій
–
«утримався» (політична партія
«УКРОП»)
Бойко Ольга – «за» (політична
партія «УКРОП»)
Булка Марія – «за» (ВО Батьківщина)
Вільчинська
Ольга
–
«за» (Українська Галицька Партія)
Герчаківська Ірина – «за» (ПП
«Громадянська Позиція»)
Гірняк
Василь
–
«утримався» (ПП «Громадянська
Позиція»)
Дзядик Сергій –
відсутній
(Народний Рух України)
Дмитрук Ігор – не голосував
(політична партія «УКРОП»)
Заблоцький
Максим
–
«утримався» (Блок Петра Порошенка)
Кіс
Микола
–
«утримався» (політична партія
«УКРОП»)
Копитко Богдан – не голосував
(Народний Рух України)
Кривий Михайло – відсутній (ПП
об’єднання «Самопоміч»)
Курдина
Михайло
–
«за» (Українська Галицька Партія)
Курч
Ігор
–
«утримався» (політична партія
«УКРОП»)
Мороз Любов – «за» (Аграрна
партія України»)
Наугольник Мар’ян – «за» (ПП
ГР «Народний контроль»)
Олійник Василь – «за» (Блок Петра Порошенка)
Перун Галина – «за» (Блок Петра
Порошенка)
Поберейко
Володимир
–
«утримався» (ПП «Громадянська
Позиція»)
Синишин Тарас- «за» (ВО Батьківщина)
Сорока
Олександр
–
«за» (Аграрна партія України»)
Стах
Ігор
«за»
(ПП
«Громадянська Позиція»)
Чабан Тарас - «утримався» (ВО
Батьківщина)
Швець
Олександр
–
«за» (Українська Галицька Партія)
Юзва Віра – «за» (Народний Рух
України)
Гринус
Роман
–
«за» (самовисуванець)
Секретар Бібрської міської ради
Ігор Стах
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ФОТОФАКТ

риває візит представників Бібрської
громади (Гринус Роман, Опанович
Ігор) у Словенію в межах навчальної поїздки, організованої Програмою “U-LEAD з
Європою” за сприяння Мінрегіону та
Львівського Центр розвитку місцевого самоврядування. Учасниками поїздки є 14
представників об’єднаних територіальних
громад з України. Поїздка фінансується з
фондів ЄС.

У

неділю, 2
червня, о
18.00 у Народному домі м. Бібрки відбудеться презентація
книжки Оксани
Д о в г а л ь
«Розмаїті історії
Малого Міста».
Презентація присвячується 550-річчю маґдебурзького права, яке Бібрці надали 17 травня 1469
року.
У невимушеній атмосфері говоритимемо про події, які колись трапилися в одному таємничому
Малому Місті. Матимемо гарну музику й цікаву
бесіду. Модерує Роксолана Жаркова.
ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 31.05
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
- 20:00 Молебень до Матері Божої (маївка)
Субота, 1.06
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 16:00 Підготовка дітей до першого причастя
- 20:00 Вечірня
Неділя, 2.06
- 08:30; - 10:30 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; підготовка дітей до першого
причастя

П

ісля Свята Останнього дзвінка відбудеться відкриття меморіальної дошки на честь Ігоря Гуменчука - захисника-Героя, що загинув під час російсько-української війни. Таблицю встановлено на будівлі Бібрської школи. Запрошуємо мешканців громади
долучитися до вшанування пам'яті Героя.
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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