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ФОТОФАКТ
АМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Меморіальні заходи у Великих Глібовичах, Бібрці, Ланах

УКЛОНІМОСЬ НИЗЬКО ДО ЗЕМЛІ ТИМ, ХТО В СЕРЦІ БУДЕ ВІЧНО ЖИТИ
20 лютого 2020 року у ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Свірж була
проведена Година пам’яті Героїв Небесної Сотні
«Уклонімось низько до землі тим, хто в серці буде вічно жити…» . Учні в скорботі із великою вдячністю згадали Героїв світлої пам’яті Небесної Сотні. Гідність, відданість та патріотизм сьогодні засяяли новими гранями, стали своєрідним поштовхом для переосмислення глибокої суті людського буття.
На заході були присутні директор школи Васильчак
Г. В., учителі та учні. Присутні поклали квіти, запалили лампадки Пам’яті , у глибокій скорботі низько
схилили голови перед пам’яттю Героїв Небесної Сотні,
які боролися за честь, правду і гідність, і віддали своє
життя за Україну.
Годину Пам’яті підготували учні 7 класу (класний
керівник
Васильчак
Р. Д.)
та
ансамбль
Олена Лазорів
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ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА 2019 РІК

ідповідно до ч. 7 ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» до Вашої
уваги звіт про виконання повноважень Бібрського міського голови за
2019 рік.
Минув рік від народження нашої
об’єднаної громади з адміністративним центром у місті Бібрка. До її
складу увійшли громади Бібрської
(м.Бібрка, с.Шпильчина) міської
ради, Великоглібовицької (с.Великі
Глібовичі,
с.Волощина,

с.Підмонастир) сільської ради, Ланівської (с.Лани, с.Благодатівка,
с.Гончарів, с.Любешка, с.Серники)
сільської ради, Романівської
(с.Романів, с.Підгородище,
с.Під`ярків, с.Селиська) сільської
ради, Свірзької (с.Свірж,
с.Глібовичі, с.Грабник, с.Задубина,
с.Копань, с.Мивсева, с.Підвисоке)
сільської ради, Стрілківської
(с.Стрілки, с.Вілявче, с.Волове,
сМалі Ланки, с.Мостище, с.Стоки)
сільської ради, Згідно перспектив-

ного плану до об’єднаної громади
мають також увійти громади Суходільської (с.Суходіл, с.Вільховець,
с.Лопушна) сільської ради та Соколівської (с.Соколівка, с.Кологори,
с.П`ятничани, с.Сенів, с.Ходорківці)
сільської ради Жидачівського району. На території об’єднаної громади
проживають понад 14 280 мешканців.
Діяльність ради та її виконавчих органів
Основною формою та результатом
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діяльності міської ради є пленарні
засідання, які скликались відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та затвердженого Регламенту роботи
ради.
За звітний період проведено 11
сесій Бібрської міської ради та 14
засідань виконавчого комітету. За
результатами засідань ухвалено
понад 1550 рішень ради та 268 рішень виконавчого комітету за заявами громадян, за зверненнями
організацій, підприємств. Усі рішення оприлюднені на офіційному
сайті Бібрської міської ради.
Депутати працюють у п’яти постійних комісіях міської ради. Усі питання, які розглядаються на сесіях,
попередньо отримують висновки
постійних комісій.
Послуги, що надаються виконавчим комітетом Бібрської міської ради
- Реєстрація речових прав на нерухоме майно (зареєстровано 7547
справ) ;
-Реєстрація шлюбу, народження,
смерті (зареєстровано - шлюбів 58,
народжень – 55, смертей -281);
-Реєстрація місця проживання та
зняття з реєстрації місця проживання (зареєстровано-342 особи,
знято з реєстрації 212 осіб);
З повним переліком послуг виконавчого комітету Бібрської міської
ради можна ознайомитися на офіційному сайті Бібрської міської ради www.bibrka-rada. gov.ua
Інформаційна робота міської
ради: доступ до публічної інформації, висвітлення діяльності
З метою забезпечення виконання
Закону України «Про доступ до публічної інформації» діє офіційний
сайт Бібрської міської ради
www.bibrka-rada.gov.uа.
Виконання бюджету Бібрської
міської ради
У 2019 році забезпечено стабільність міського бюджету, не допущено заборгованості з виплати заробітної плати працівникам освітніх
закладів, закладів культури та комунальних підприємств об’єднаної
громади, вчасно здійснено оплату
за енергоносії. Докладено максимум зусиль, спрямованих на збільшення обсягу бюджету порівняно з
минулими роками.
Дохідна частина бюджету Бібрської міської ради за 2019 рік становить 97 331 658 грн., в т.ч. – власних надходжень 35 676 253 грн. ,
що склало 102,4% виконання бюджету.
Основними складовими дохідної
частини є місцеві податки і збори:
ПДФО, акцизний податок, єдиний
податок, земельний податок, податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, туристичний
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збір, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
тощо.
Видаткова частина бюджету становить 81 736 631 грн по загальному
фонду та 13 506 744 грн. – по
спеціальному фонду.
Залучені кошти в розвиток інфраструктури на території Бібрської міської ради
За 2019 рік у розвиток інфраструктури Бібрської об’єднаної територіальної громади залучено:
2176, 454 тис. грн. – з обласного
бюджету завдяки перемозі 17
проєктів у рамках обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку
2019 р.
1195,409 тис. грн. - Реконструкція
господарсько-питногопротипожежного трубопроводу по
вул. Бічна Львівська, Львівська, 22
Січня, Леся Курбаса та Уляни Кравченко у м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області» (у
рамках обласної програми «Питна
вода» - співфінансування із місцевого бюджету 240 000 грн.)
927, 000 - тис.грн. - Реконструкція
каналізаційної мережі адмінбудинку по вул. Шкільній, с. Великі Глібовичі Перемишлянського району
Львівської області (коригування) (в
рамках обласної програми охорони
навколишнього природного середовища)
1000.000 тис. грн. –Будівництво
спортивного майданчика з наливним покриттям на території Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст.. ім. Уляни Кравченко, що знаходиться за адресою :
вул. Уляни Кравченко, 2 у м.Бібрка
Перемишлянського району Львівської області (в рамках обласної програми «Спортивний майданчик» .
- 487,459 тис. грн - Капітальний
ремонт внутрішніх вбиралень Великоглібовицього ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.
Юліана Головінського (в рамках
«Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки» .
913,185 тис. грн.. - Реконструкція
вуличного освітлення с.Любешка (в
рамках обласної програми зовнішнього освітлення населених пунктів)
3789,4 тис.грн - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Бібрської об’єднаної територіальної громади
860.360 - Реєстрація речових прав
на нерухоме майно
Разом до бюджету Бібрської міської ради залучено 9172,813 тис.грн
Виконання бюджету Бібрської
м і с ь к о ї
р а д и
(Соціальна політика)
За 2019 рік з бюджету Бібрської
міської ради надана одноразова
фінансова допомога в сумі 229797
грн.:
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148 особам на лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем на суму 164,300 тис.грн;
5 дітям за Програмою фінансової
допомоги дітям м.Бібрка та
с.Шпильчина для забезпечення
медикаментами в умовах стаціонарного лікування у Бібрській районній лікарні на 2019 рік на суму
6,097 тис. грн;
5 учасникам АТО, мобілізованим
для участі в антитерористичній операції на Сході України, на суму
3,000 тис.грн;
16 звернень від родичів померлих
щодо допомоги на поховання їх родичів на суму 32,000 тис.грн;
31 дитина отримала матеріальну
винагороду згідно з програмою
підтримки талановитих дітей на
суму 24,400 тис. грн..
Розбудова інфраструктури об’єднаної громади. Участь у
проєктах обласного та державного рівня
У 2019 році на території Бібрської
об’єднаної територіальної громади
реалізовано 17 проєктів, які перемогли у обласному конкурсі
проєктів місцевого розвитку, 9
проєктів, видатки на які здійснювались за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Бібрської об’єднаної територіальної громади, 5 проєктів у
рамках обласних програм.
У 2019 році 17 із 34 проектів Бібрської міської ради, поданих на обласний конкурс проєктів місцевого
розвитку, стали переможцями цього
конкурсу. Результатом такої перемоги для реалізації вказаних проектів стало залучення 2176, 454 тис.
грн. з обласного бюджету, фінансових внесків громади на суму 189,
674 тис.грн., нефінансових внесків
громади на суму 323,421 тис.грн.,
внесків спонсорів на суму 423,090
тис.грн., а також залучено коштів
Бібрської міської ради на суму
1494,343 тис.грн. Особлива подяка
ініціативним групам, які займались
організацією і написанням проєктів, збором коштів, реєстрацією
проєктів, а також брали активну
участь у виконанні нефінансового
внеску - підготовчими та іншими
роботами, вкладаючи у реалізацію
проектів свою силу , час і душу. Щиро дякуємо також спонсорам ФГ
«Під’ярків» (керівник С.О. Пирч ),
ТзОВ «Сфера сім»(керівник
О.Я.М ельни к) ,
ТзОВ
«Галичина» (керівник І.В.Надала)
ТзОВ «Ф ітон- ЛТД (кер івни к
Ю.А.Федущак), ПП «ГаличЦентр» (керівник А.С.Коляда),
ФОП Б.З. Гудз, ТзОВ «Луги2» (керівник В.М.Рущишин)

Продовження звіту в наступних числах газети
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ОСНОВНІ СИМПТОМИ ТА ПРОФІЛАКТИКА КОРОНАВІРУСУ COVID-19

очемо нагадати мешканцям симптоми застуди:
Бібреччини про те, що захво- -загальна слабкість;
рювання на Коронавірус COVID- -температура тіла понад 38 гра19 збільшується і стрімко поширю- дусів
ється на інші країни світу.
-кашель ;
Станом на 25 лютого 2020року у -біль в горлі;
світі зареєстровано 80 150 лабора- -головний біль;
торних підтверджених випадків -утруднине дихання
COVID-19, з них 2 699-летальні.
Ускладненнями вірусу є пневмоВ Україні жодного лабо- нія та відмова в роботі нирок.
раторно підтвердженого Щоб уберегти себе від вірусу ,слід дотримуватися стандавипадку COVID-19 не за- ртних рекомендацій:
фіксовано.
1.Часто мийте руки або обробляйСимптоми, характерні для те дезінфікуючими засобами;
Коронавірусу, дуже схожі на 2.Не торкайтеся обличчя брудни-

ми руками
3.Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою або кашляйте в «лікоть»,
уникайте тісного контакту з усіма,
хто має гарячку та кашель;
4.Якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене
дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому
попередню історію подорожей;
5.Не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.
Директор КНП ЦПМСД О.С.Горинь

ІНФОРМУЄ ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н

а виконання окремого доручення Головного
управління Держгеокадастру у Львівській області та відповідно до ст.115 Постанови КМУ «Про
затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» від 17.10.2012р. №1051 доводимо до
відома, що державна реєстрація земельних ділянок,
переданих у власність (користування) без проведення
їх державної реєстрації (в тому числі у разі, коли відомості про земельні ділянки, право власності
(користування) на які виникло до 2004 року, не внесені до державного реєстру земель) здійснюється на
підставі технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) за заявою їх власників

16 січня 2020 року був опублікований та набув чинності (за виключенням деяких положень) Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству»
№ 340-IX, метою якого є удосконалення вже існуючих механізмів
захисту майнових прав власників
(і користувачів) земельних ділянок та запобігання протиправному
поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі.
Новий Закон вносить комплексні
зміни в земельне, господарське та
цивільне законодавство, спеціальні закони, що регулюють реєстрацію нерухомості та бізнесу, нотаріат. Стосовно основних нововведень
повідомляємо наступне:
Відтепер, власники земельних
ділянок зможуть вимагати нотаріального посвідчення договору оренди. Очевидно, що це призведе до додаткових матеріальних
та часових витрат. У той же час,
такі заходи можуть убезпечити
учасників рентних правовідносин
від підроблених підписів та пов’язаних із цим судових спорів.

(користувачів). Статтями 26,28 Закону України «Про
землеустрій» встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі та електронний документ у
вигляді обмінного файлу на земельну ділянку розробляються
сертифікованими
інженерами
–
землевпорядниками, які є відповідальними за якість
робіт із землеустрою та несуть відповідно до закону
відповідальність за достовірність якість і безпеку заходів, передбачених документацією із землеустрою.
На підставі вищенаведеного хочемо наголосити на необхідності внесення відомостей про зазначені земельні ділянки до Державного земельного кадастру.

Окрім цього, Закон встановлює,
що поновлення договору (на той
же строк на тих же умовах) може
відбуватися і без вчинення сторонами договору будь-якого письмового оформлення. Раніше для цього необхідно було протягом місяця
укласти відповідну додаткову угоду про поновлення договору.
Відтепер єдиною умовою для такого поновлення є відсутність
заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору.
Відповідну заяву сторона договору, яка бажає відмовитися від поновлення договору, подає не пізніше як за місяць до дати закінчення дії такого договору.
Також, законодавчо врегульовано питання визначення належного власника врожаю, який зростає
на ділянці, яка є об’єктом спору.
Так, у випадку закінчення договору оренди землі, до збору врожаю, посіяного орендарем, орендар має право на збір такого урожаю. При цьому, власник земельної ділянки має право на відшко-

дування збитків, пов'язаних з
тимчасовим заняттям земельної
ділянки колишнім орендарем.
Не можна не згадати і про нову
норму, згідно з якою плата за користування земельною ділянкою державної чи комунальної
власності, визначена в договорах
про надання права користування
чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських
потреб
(емфітевзис) або права користування чужою земельною ділянкою
для забудови (суперфіцій), укладених на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою
сторін протягом строку дії договору, а також у разі його поновлення.
Наведені положення відносно
вимог про нотаріальне посвідчення договору про встановлення земельного сервітуту,
плати за користування земельною ділянкою і поновлення
договору оренди набувають
чинності 15 липня 2020 року.
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ФОТОФАКТ

ОГОЛОШЕННЯ
Приватний нотаріус Перемишлянського районного нотаріального
округу Львівської області Руда
С.В., повідомляє про відкриття
спадщини після смерті Ковальчук
Марії Антонівни, яка померла
18.03.1995 року, що проживала за
адресою :Львівська область, Перемишлянський район, село Волове.
З метою реалізації своїх спадкових
прав спадкоємці Каганяк Наталію
Іванівну просимо до 04.03.2020
року звернутись в нотаріальну
контору за адресою: Львівська область, Перемишлянський район,
місто Бібрка, вул.Тарнавського,8
та повідомити про свої наміри,
щодо прийняття чи відмови від
спадщини після смерті вашої матері.

У народного хору «Горлиця» - 20-тирічний ювілей

Нашому магазину—1 РІК!
АКЦІЇ з нагоди 1 річниці відкриття магазину
МайстерМеблі":
на весь товар з маг.-7%, на шафи
-купе-5%, на весь інший товар3%.
На весь березень

діють знижки

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

П’ятниця, 28.02
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 29.02
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Вечірня
Неділя, 01.03
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
- 15:00 Свята Літургія; підготовка дітей до
першого причастя
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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