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НАША ГРОМАДА—КРАЩА В ОБЛАСТІ

Н

аша громада виборола найбільшу
кількість проєктів-переможців в Обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив— 30! Усе завдяки скоординованій
роботі активних мешканців Бібрської
ОТГ .
Завдяки участі громади в Обласному
конкурсі проєктів місцевих ініціатив громада залучить з обласного бюджету 3,7
мільйона гривень, 1,5 мільйона гривень
спонсорських коштів та понад пів мільйона від небайдужих мешканців громади (у
вигляді коштів та робіт). Загальна вартість проєктів-переможців—8,3 мільйона
гривень.
Варто зазначити, що всі 50 проєктів заслуговували на перемогу і є важливими
для громади, однак комісія відібрала 30
переможців—найбільше серед ОТГ області. Наші найближчі конкуренти—
Солонківська ОТГ—18 проєктів, Меденицька та Мостиська ОТГ—по 15, Мурованська—14, Ходорівська—13. Перемишлянський район має 9 проєктів-переможців.

ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ
№
з/п

Назва проекту

Капітальний ремонт даху із заміною вікон та дверей
ФАП в с. Підмонастир
2 Реконструкція вуличного освітлення в селі Романів
Капітальний ремонт фасаду Народного дому м. Бібр3 ки (зі створенням мистецької фотозони "Зів’яле листя")
Капітальний ремонт приміщень Бібрської районної
4
лікарні
Ремонт покрівлі (без зміни конфігурації) Народного
5
дому, с. Малі Ланки
Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі ам6 булаторії загальної практики – сімейної медицини,
міста Бібрка,
Капітальний ремонт покрівлі (без зміни конфігура7 ції) ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки корпус № 2
8 Реконструкція вуличного освітлення в селі Під’ярків
1

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Птахівничій та
9 бічної вул. Галицької, яка з’єднує її з вул. В. Стуса у
м. Бібрка
Капітальний ремонт приміщень їдальні Великоглібо10 вицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського
Капітальний ремонт покриття даху багатоквартирно11 го будинку ОСББ «Єдине Місто» по вул. Г. Тарнавського 10 у м. Бібрка

Загальна
вартість
проекту
(тис. грн)
500,0
500,0
499,9
499,8
493,3
481,7
479,9
383,8
299,9
299,7
299,6

Капітальний ремонт сцени із заміною
12 електрики в Народному домі в селі
Романів
Капітальний ремонт приміщень кабінетів комунального некомерційного підп13
риємства «Центр первинної медико –
санітарної допомоги»
Капітальний ремонт кімнат колишньо14 го кінотеатру, що знаходиться за адресою: площа Стрілецька, 1 у м. Бібрка
Придбання обладнання інвентарю та
предметів довгострокового користуван15
ня для їдальні Великоглібовицького
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського
Капітальний ремонт даху Народного
16
дому у с. Волощина
Капітальний ремонт приміщень корпусу № 1 Бібрської музичної школи по
17 вул. Тарнавського № 3 з заміною електромереж та встановлення енергоощадного обладнання
Придбання медичного обладнання та
18 інвентарю для амбулаторії ЗПСМ села
Свірж
Капітальний ремонт із заміною вікон та
дверей в будівлі "Філії Бібрського опо19
рного загальноосвітнього закладу середньої освіти села Любешка І-ІІ ступенів

297,6

291,5

290,8

289,1
278,2

264,6

249,0

247,2

2
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Реконструкція вуличного освітлення в селі Во236,2
лове
Капітальний ремонт кабінетів амбулаторії
21
211,5
ЗПСМ села Свірж
Придбання медичного обладнання та інвентарю
22 для амбулаторії ЗПСМ в м. Бібрка
186,1
20

Реконструкція вуличного освітлення в селі Селиська
Реконструкція вуличного освітлення доріг та
24 пішохідних доріжок у с. Великі Глібовичі
23

166,2
146,6

Закупівля меблів для їдальні Бібрського ОЗЗСО
25 І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко
123,7

Г

рип — це вірусне захворювання
з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Грип має симптоми, подібні до
ознак інших гострих респіраторних
вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніший. За перших симптомів звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я!!!
Клінічні ознаки грипу:
раптовий початок; головний біль;
ломота у м’язах і суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла до
38 °С і більше; кашель; в окремих
випадках — блювота і пронос.
Як можна заразитися вірусом
грипу
Вірус грипу передається повітрянокраплинним, повітряно-пиловим
шляхом (вірусні частки переносяться
повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання),
внаслідок тісного контакту
(перебування на відстані близько 2
м).
Як довго є заразним хворий на
грип
Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для
інших протягом усього періоду про-
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Капітальний ремонт зовнішньої сходової клітки з об26 лаштуванням пришкільного відпочинкового простору 103,5
у школі села Романів
Придбання медичного обладнання та інвентарю для
27 амбулаторії ЗПСМ села Романів
70,7
Придбання інтерактивного мультимедійного комплек28 су для ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки
51,5
Придбання звукопідсилювального обладнання для
40,0
ЗЗСО І-ІІ ст. с. Глібовичі
Придбання обладнання для створення інформаційного
30 центру в КЗ «Публічна бібліотека» у м. Бібрка
34,5
29

ГРИП 2020

яву симптомів — це, в середньому,
сім днів.
Ускладнення грипу
Найчастіше це пневмонія, що інколи може за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Також нерідко розвивається серцева недостатність.
Як попередити зараження грипом:
уникайте контакту з особами, що
мають прояви грипозної інфекції;
обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
часто провітрюйте приміщення;
часто мийте руки з милом;
не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;
прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання
потрібно викинути;
якщо у людини є симптоми грипу, то
необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.
Як батьки можуть попередити
зараження дітей грипом:
навчіть дітей регулярно мити руки з
милом щонайменше 20 секунд;
батьки також повинні виконувати

цю процедуру, що служить добрим
прикладом для дітей;
навчіть дітей кашляти і чхати в серветку або руку (згин ліктя);
навчіть дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;
хворі діти мають залишатися вдома
(не відвідувати дошкільні установи й
школи);
дітям і батькам слід утримуватися
від відвідування місць скупчення
людей.
Найкраща профілактика грипу
— це щорічна вакцинація.
Щорічна вакцинація від грипу — це
найкращий спосіб:
зменшити ризик захворіти на грип;
зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.
Найкращий час для щеплення —
напередодні грипозного сезону (у вересні). Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює
здатність організму протистояти грипу.
Одне щеплення захищає впродовж
усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МЕДИЦИНИ ГРОМАДОЮ

2020 році на функціонування
закладів охорони здоров’я з
місцевого бюджету Бібрської міської
ради передбачено спрямувати кошти в сумі 9495,4 тис. гривень.
Для забезпечення діяльності Бібрської районної лікарні будуть
спрямовані кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 2356,2 тис. грн, інша
субвенція з місцевого бюджету
(видатки на комунальні послуги та
енергоносії) – 2056,4 тис.гривень.
Слід зазначити, що медична субвенція з державного бюджету (оплата
поточних видатків установ охорони
здоров’я, крім видатків на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв), передбачена лише на І квартал
2020 року, оскільки усі медичні заклади з ІІ кварталу 2020 року фінансуватимуться на пряму за раху-

нок Національної Служби Здоров’я
України.
На багатопрофільну стаціонарну
медичну допомогу населенню передбачено виділити кошти в сумі
4859,7 тис. грн, з них 954,3 тис.
грн для утворення та функціонування КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради та 3905,4
тис. грн як додаткова потреба на
утримання Бібрської районної лікарні (розрахунок на додаткову потребу
в
коштах,
поданий
КП
«Перемишлянська центральна районна лікарня» в грудні 2019 року).
Для потреб первинної медичної
допомоги населенню, що надається
центрами
первинної
медичної
(медико-санітарної) допомоги, будуть надані кошти в сумі 173,1 тис.
грн (оплата комунальних послуг та
енергоносіїі).
Цьогоріч для реалізації програми
забезпечення препаратами інсуліну

хворих на цукровий діабет жителів
Бібрської міської територіальної
громади з міського бюджету буде
спрямовано 50 тис. гривень.
Також, хочемо зазначити, що для
забезпечення діяльності Бібрської
районної лікарні кошти з міського
бюджету надаються як міжбюджетний трансферт Перемишлянському
районному бюджету на підставі заявок, поданих КП «Перемишлянська
центральна районна лікарня».
На сьогоднішній день спрямовано
кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в
сумі 785,4 тис. грн та іншу субвенцію ( видатки на комунальні послуги та енергоносії ) – 175,5
тис.гривень.
Відділ фінансів та бюджету Бібрської міської ради
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МИ МАЄМО ЧИМ ВАС ЗДИВУВАТИ

Р

едакція газети «Бібрські вісті»
оголошує конкурс «Ми маємо чим
вас здивувати». Це конкурс на найкращу промоцію (представлення) свого населеного пункту (у межах Бібрської ОТГ) Обсяг тексту— не більше 1
друкованої сторінки А4 (розмір шриф-

І

сторія села Волощина бере
початок у 1558 році .
Ян Тарновський , як відомо, був
багатим магнатом і володів 10
містами і 120 селами, мав свої
маєтки у селі Великі Глібовичі,
зокрема біля села Волощина.
У 1558 році він проїжджав через
Старе Село, йдучи у волоський
похід.
За історичними даними, Ян Тарновський здобув перемогу в Обертинській битві. Під час своєї перемоги Ян Тарновський полонив
багатьох волоських невільників,
яких згодом і оселив у Старому
Селі , яке на той час було в його
володіннях, а також поселяли волохів у сусідніх селах і на Поділлі.
Саме в той час і було засновано
село Волощина.
За церковними даними, у 1763
році у селі проживало 115
українців і 40 поляків.
У 1794 році саме українське населення села розпочало будівництво
греко-католицького храму. Спочатку храм було названо на честь
Святого Миколая, але пізніше перейменовано у храм Вознесіння
Господнього. Цей дерев’яний храм
внесено до реєстру пам'яток ар-

У
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ту—10). Кожен учасник конкурсу кидає виклик іншому населеному пункту громади (на власний вибір). Тексти
буде опубліковано в газеті та у групі
«Бібреччина-Bibrechchyna (Бібрська
ОТГ)”. Переможців буде визначено за
результатами онлайн-голосування.

Трьох переможців буде нагороджено
призами.
Термін подання тексту—до вівторка
(21,00) щотижня.
Тексти надсилати на адресу: bibrskivisti@gmail.com

СЕЛО ВОЛОЩИНА

хітектури національного значення.
Найбільшою цінністю храму є
іконостас 17ст. Хоча храм з 1794
року, але знаходиться у гарному
стані , інколи там проводяться Богослужіння.
У 2008 році було відкрито новий
храм Вознесіння Господнього, що
збудовано неподалік пам’ятного
дерев’янного храму.
На території дерев’яної церкви
знаходиться дзвіниця, яка є двоярусною стовповою спорудою. Точної дати про її будову немає.
Дзвіниця і досі діюча і закликає
вірян до Богослужіння ,оскільки
при новій церкві дзвіниці ще не
добудували.
На території сторого цвинтаря
знаходиься Історичний некрополь
кін.19-поч.20 ст з українськими та
польськими похованнями.
У 19 ст.у селі було збудовано
школу, читальню «ПРОСВІТИ»,
прокладено залізницю і збудовано
тартак( є інформація від сторожилів , що тартак працював на
воді).
У 40-х-50-х роках 20 ст.у селі Волощина активно діяла організація
ОУН-УПА.

ФОТОФАКТ

Бібрській ЗОШ за рахунок коштів інфраструктурної субвенції (державний бюджет)
встановлено обладнання, що автоматично регулює подачу тепла. Обладнання дозволяє суттєво зменшити витрати на енергоносії та заощадити кошти громади. Обладнання працює в
автоматичному режимі.

У 1946 році в лісах села Волощина перебував В.Кук, Головнокомандувач УПА.
У селі загинув Цура Михайло
Іванович, керівник Бібрецького
надрайонного проводу ОУН. Тут
встановено пам'ятні дошки героям
ОУН-УПА.
На 2019 рік населення Волощини складає 584 людини. Село Волощина славиться мальовничою
природною місцевістю, поблизу
протікає річка Давидівка. У селі
проживають добрі та привітні люди. Гарні краєвиди, свіже повітряце позитивні сторони нашого села.
Передаємо
естафету
с.Підмонастир

ФОТОФАКТ

25 січня в “Соколі” відбулась толока. Після праці ініціатор проєкту Іван Щурко провів цікаву екскурсію на вежу
“Сокола”, спільно з Анною Герич презентував мінівиставку робіт Лідії Чир, присвячену легенді “Про замуроване вікно”. Також слід поінформувати, що замінено
склопакет вікна, яке побили зловмисники. Подяка всім,
хто долучився.
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Вітаємо із 55-річним ювілеєм
Мазурську Олександру Олексіївну!

Вітаємо зі славним ювілеєм
директора ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Свірж
Ганну Володимирівну
Васильчак
Літа насправді є багатство,
Скарбниця досвіду та втіх!
У зрілості приходить часто
Те, чого прагнеш увесь вік.
Живеш не хлібом тим єдиним,
Збагнути можеш сенс буття,
Цінуєш миті та хвилини,
Плекаєш радість майбуття.
І хоч вкриває скроні сивина,
Зате у серці гомонить весна!
В очах сміється сонце золоте,
А що посіяне – зростає і цвіте!
Хай віддане людям душевне тепло повертається
Вам сторицею.
Хай сіяне Вами корисне зерно проростає вічно у
Ваших учнях і родить благодатний хліб.
Хай над Вами завжди літає седмиця Божих
птиць – Дух Смаку, Дух Віри, Дух Надії, Дух
Милосердя, Дух Правди, Дух Прозріння і Дух
Щирості.
Колеги
Втрачене посвідчення учасника ІІ світової війни на
прізвище Хемій Василь Степанович вважати недійсним.

Сваха Ганна, сім’я Кубай, дочка Мар’яна, зять Андрій, внук Олексій, внучка Оля
Колектив хірургічного відділення Бібрської
Р.Л.щиро вітає з шістдесяти річним ювілеєм
Хоміцьку Марію Володимирівну
Нехай душа Ваша ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть з відусіль
Хай стелиться життя розмаєм
І хилить щастя повен цвіт
Ми всі Вам від душі бажаєм
Міцного здоров'я і многая літ.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П’ятниця, 31.01
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 01.02
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 02.02
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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