Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЦИНИ ІНФОРМУЄ
КНП"ЦПМСД" Бібрської міської ради повідомляє: з лікарів
ЗПСМ та сестер медичних
ЗПСМ сформована мобільна
бригада, що за кілька днів буде виїжджати до пацієнтів,
які прибули з-за кордону, для
проведення тестування на наявність захворювання COVID19.
На даний номер телефону (0979073787, Галина Наконечна) з
9.00 до 15.00 зголошуйтеся всі, хто
за останній час приїхав із-за кордону, - для того, щоб ми могли
провести вам тестування з метою
збереження вашого здоров’я і здо-

ров’я ваших рідних. Ще раз нагадуємо, що після приїзду додому ви
маєте перебувати 14 днів на самоізоляції. Просимо з розумінням та
повагою ставитися до медичних
працівників, бо вони працюють у
перших рядах із захворюванням,
піддаючи небезпеці своє життя й
життя своїх рідних.
Ми щиро вдячні всім тим, хто
небайдуже поставився до даної
ситуації і допомагає в нинішній
нелегкий час КНП "ЦПМСД" Бібрської міської ради. Висловлюємо
подяку: Бібрській міській раді,
депутатському складу, зокрема
депутату - Наугольнику Мар'яну,

начальникові Бібрського ЛВУМГ
ТОВ «ОГТСУ» Саловському Б.Й.,
а також Івашкові А.Ю., старості
Великоглібовицького старостинського округу-Марочканичу В.О.,
Денисюк Оксані (RoDent стоматологія).
Надалі всім небайдужим людям,
які хотіли б допомогти КНП
"ЦПМСД" Бібрської міської ради
для забезпечення стабільного стану та недопущення поширення
захворювання на території Бібрської ОТГ, звертатися за телефоном:
(067)701-82-61 (Горинь О.С.).
Директор КНП ЦПМСД О.С.Горинь

САМОІЗОЛЯЦІЯ – ДІЄВИЙ ЗАСІБ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСУ
«Хворобі легше запобігти,
ніж її вилікувати».
амоізоляція при пандемії
– це свідоме утримання
від контакту з іншими людьми
впродовж 14 днів, щоб зменшити ризик інфікування.
За яких умов вона необхідна?
 В похилому віці.
 Належність до групи ризику.
 Проживаєте в одному домі з
хворим на COVID-19.
 Доглядаєте за хворим на
C O V I D - 1 9 .
Мали прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19
(наприклад, через рукостискання, перебування в зоні
хворого на відстані до одного метра протягом 15 хвилин і більше без засобів індивідуального захисту або з
підозрою щодо неправильного
їх
використання
(наприклад, порушення цілісності рукавичок).
 Могли мати контакт з хворим
на COVID-19 в літаку чи іншому транспортному засобі в межах двох сидінь.
 Нещодавно повернулися зза кордону, де зареєстровані
випадки коронавірусної інфекції
 Перебували на відпочинку

С

поруч
з
іноземцями
(гірськолижні курорти, круїзні лайнери, морські узбережжя).
 Могли мати контакт з особою, у якої виявився позитивним тест на COVID-19.
 Очікуєте результатів тестів
на COVID-19.
 Маєте кашель, підвищення
температури, утруднене дихання, втрату нюху. (Не забудьте звернутися до сімейного лікаря!).
Самоізоляції підлягають:
• Медичний працівник та інші

особи, які надавали медичну допомогу хворим на COVID-19
• Працівники лабораторій, які
обробляють зразки з дихальних
шляхів, отримані від хворих на
COVID-19.
• Працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/
відділень, які безпосередньо брали
участь у розтинах, взятті зразків
для проведення ПЛР-дослідження
навіть за умови використання відповідних засобів індивідуального
захисту.
Директор КНП «ЦПМСД»
О. Горинь

ФОТОФАКТ
Працівники КП "Рідне
місто" провели дезінфекцію зупинок громадського
транспорту та тротуарів
навпроти них - місць найбільшого скупчення людей—на території Бібрської ОТГ. Також проводиться
(за відповідним
графіком) дезінфекція
під'їздів багатоквартирних будинків. Дезінфекційна суміш безпечна для
людей і тварин.
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КАРАНТИН—ЦЕ НЕ КАНІКУЛИ

З

агальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3
квітня , продовжено на 21 день –
до 24 квітня. Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми
власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну.
Освітній процес у ЗЗСО Бібрської
міської ради забезпечується у дистанційному режимі з використанням інформаційно-комунікативних
технологій та доступних освітніх
ресурсів упродовж терміну карантину
на
таких
онлайн
–
платформах: «Zoom», «Мій клас»,

Б

«EdEra», «Рrometheus,», «Мріяурок», «Віртуальна школа», «На
урок», Хмарні платформи «Amason
Web Services», ЗНО-онлайн https://
zno.osvita.ua/, «Доступна освіта»,
«Віртуальна школа» та ін.
Щоденно проводиться трансляція
телеуроків для учнів 5- 11 класів.
Дітей потрібно контролювати,
тому прохання до батьків стежити
за виконанням домашнього завдання, яке дають учителі дистанційно. Бажано все ж таки робити
шкільні завдання не в останній
вечір, а щодня. Зробіть усе необхідне і залежне від вас, щоб діти під

Зоряна Влах начальниця відділу освіти виконавчого комітету Бібрської
міської ради

торівні, директору ЗЗСО I-II ст. с.
Лани Чемеринському Андрію Зіновійовичу, Погоральській Марії Ярославівні, Яворській Мирославі Миронівні, директорці відділу культури виконавчого комітету Бібрської
міської ради Сурмач Люсі Петрівні
за надані антисептичні засоби, за
пошиті захисні маски для підопічних закладу.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, оптимізму, благополуччя, цікавих
задумів і їх успішних втілень!
КЗ “Центр надання соціальних послуг”

«ДОПОМОГА ПОРУЧ»: СТВОРЕНО ПУНКТ ЗБОРУ

метою допомоги окремим
категоріям громадян у період
надзвичайної ситуації, пов’язаної з
поширенням коронавірусу, у Бібрській ОТГ створений пункт збору
продуктів тривалого зберігання,
медичних засобів і засобів особистої гігієни для формування пакетів допомоги першої необхідності.
Першим кроком стало придбання Бібрською міською радою продуктових наборів для 83 підопічних КЗ “Центр надання соціальних послуг”.
Також звертаємося до підприємців, благодійників та всіх
небайдужих мешканців долучитись до збору продуктів три-
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час карантину перебували в обмеженому від зовнішніх впливів просторі, дотримувалися санітарногігієнічних вимог і правил у час
посилення інфекційних захворювань.
Карантин - це не просто канікули
або відпустка, а велика відповідальність, яка покладається на кожного.
Бережіть себе, своїх близьких і
будьте здорові!

ТРИВАЄ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «ДОПОМОГА ПОРУЧ»

лагодійні справи завжди повертаються до людини сторицею,
адже добрий вчинок уособлює в собі
любов, турботу, добро.
Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Бібрської
міської ради висловлює щиросердечну подяку та глибоку вдячність
начальниці відділу освіти Влах Зоряні Степанівні, директорці ЗЗСО I
-III ст. м. Бібрки Островерсі Галині
Михайлівні, директорці ЗЗСО I-III
ст. с. Свірж Васильчак Ганні Володимирівні, директорці ЗЗСО I-II ст.
с. Глібовичі Хоміцькій Мар’яні Вік-
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зв’язку з епідемією вірусу
covid-19 та введенням надзвичайної ситуації на території України, контролери енергонагляду ПрАТ
«Львівобленерго» не мають змоги
зняти покази лічильників, що обліковують витрати електроенергії за
адресою Вашого проживання. Для
уникнення можливих некоректних
нарахувань за електроенергію про-

валого зберігання, медичних
засобів і засобів особистої гігієни для формування пакетів
допомоги першої необхідності
для соціально незахищених
категорій мешканців у період
карантину.
Пункт збору гуманітарної допомоги працюватиме щоденно (пнпт) з 9.00 до 18.00 год. за адресою:
пл. Національного Відродження,16, приміщення Комунального
закладу “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської ради.
Речі та продукти обов'язково повинні бути фабрично фасовані.
Домашня консервація не приймається.

Перелік необхідних продуктів харчування: борошно, супи,
каші (швидкого приготування),
макарони, крупи, цукор, олія, солодощі (печиво, шоколад, згущене
молоко), чай, кава, дитяче харчування, консерви, питна вода.
Засоби особистої гігієни: памперси (для дітей та для дорослих),
пеленки одноразові, вологі і сухі
серветки, туалетний папір, мило.
Медичні
засоби:
жарознижувальні препарати, антисептики,
маски, рукавички, перев’язочний
матеріал (бинт, пластир).
Директор КЗ "Центр надання соціальних послуг"
Світлана Пономарьова

симо Вас передати показники
с.Вілявче, с.Стоки, с.Мостище,
лічильника електроенергії через
с.Волове, с.Малі Ланки;
сайт loe.lviv.ua чи телефонами:
 096 042 79 62 – контролеру енер 098 483 81 98 – контролеру енергонагляду, який закріплений за
гонагляду, який закріплений за
с.Чуперносів,
с.Ушковичі,
с.Серники, с.Лани, с.Великі Гліс.Любешка, с.Свірж, с.Копань,
бовичі, с.Суходіл, с.Вільховець,
с.Неділиська, с.Св. Глібовичі,
с.Підмонастир,
с.Лопушно,
м.Бібрка.
Перемишлянський РЕМ
с.Волощино, с.Кимир, с.Стрілки,
с.Шпильчино,
с.Залісся,
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НОВИЙ ЗАКОН ПРО ЗЕМЛЮ
передбачає ухвалений єю з вимог продовження співпраці з землі.
Щ оВерховною
Радою закон Міжнародним валютним фондом.
Четверте.
про землю. Основні зміни та
що ще будуть приймати депутати.
У ніч з 30 на 31 березня депутати
таки ухвалили багатостраждальний
законопроєкт 2178-10, який запроваджує ринок земель. "За" рішення
проголосувало 259 народних депутатів.
Голосували так: Слуга народу –
206 голосів, Європейська солідарність – 23, Голос – 13, Довіра – 12,
Позафракційні – 5, ОПЗЖ – 0, Батьківщина – 0, За майбутнє – 0.
Президент Володимир Зеленський
перебував під час фінального голосуванні в залі.
Згідно з оновленою версією документу, з другого півріччя 2021 року
скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.
Відкриття ринку землі було одні-

П

Це лише початок, тому що Верховній Раді в майбутньому необхідно
буде ухвалити ще низку додаткових
документів з так званого
"земельного пакету", у яких також
частково будуть прописані відносини між учасниками земельного ринку.
Що передбачає закон:
Перше. У перші два роки буде
діяти обмеження на купівлю землі
– не більше 100 га в одні руки. З
2023 року обмеження становитиме
до 10 тис га в одні руки, як було
передбачено останнім проєктом.
Друге. З 2021 до 2023 року право
на покупку землі буде тільки у
фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.
Третє. В перші два роки буде діяти заборона на продаж державної

Щодо надання права
іноземцям купувати землю позиція
не змінилась – питання буде вирішене на референдумі.
П'яте. Іноземцям заборонено купувати землю, що розташована
ближче, ніж 50 км від державного
кордону України, незважаючи на
результати референдуму.
Шосте. Передбачене переважне
право орендаря на купівлю. Орендар має можливість передати переважне право на придбання ділянки іншій особі, але про це повинен
бути письмово повідомлений власник.
Сьоме. Мінімальна ціна – не
менше нормативної грошової оцінки. До 2030 року.
Відділ архітектури, містобудування,
земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету БМР

ПІСЛЯ КАРАНТИНУ ТУРИСТИ ПОЇДУТЬ ДО БІБРКИ

роект «Мандри Сокільські»
втілює команда, яка займається реновацією будинку товариства «Сокіл» у Бібрці. Довкола цього містечка є багато цікавих об’єктів і місць, тож їх упорядкують у
пішохідні, велосипедні та автомобільні туристичні шляхи для сімейного та молодіжного відпочинку.
Серед найцікавіший об’єктів цього регіону — гора Камула, Свірзький замок, будинок «Сокола» та
оборонний костел у Бібрці, П'ятничанська вежа, Соколівський оборонний костел, дерев'яна церква в
селі Вільхівець, місця зустрічей
Івана Франка і Уляни Кравченко.
Туристичні маршрути екологічного, культурного, історичного, гастрономічного та інших спрямувань
прокладуть в межах Бібрської ОТГ
та довкола неї.
Бібрка розташована за 20 км від
Львова, тож це буде гарна нагода
мандрівки вихідного дня для відпочинку і ознайомлення з історією
краю.
«Тут величезна багатонаціональна спадщина, бо до Другої світової
тут спільно жили українці, поляки, німці, євреї. Тут є пам’ятки архітектури, як Свірзький замок, та
старі дерев'яні церкви, є свої місцеві традиції, чудова природа. Тут
є гора Камула — найвища точка
між Кримськими і Карпатськими
горами! Але наразі для широкого
загалу туристів цей регіон Опілля

недооцінений», — пояснює голова
БФ «Cпадщина.UА» Ганна Гаврилів.
Власне цей благодійний фонд
«Cпадщина.UА» займається проектом у межах програми мінігрантів
для культурної спадщини
«ReHERIT: Спільна відповідальність за спільну спадщину» та за
угодою з Лабораторією міського
простору. Загальна його вартість
— 136 тисяч гривень.
«Грантом передбачено роботу
тільки в межах Бібрської ОТГ, але
свідомо ми включимо також ті, що
розташовані поруч, бо це логічно в
межах партнерства з сусідніми
громадами. Наприклад, Стільсько», — розповіла ZAXID.NET волонтерка проекту «Сокіл. Перезавантаження» Анна Герич.
До маршрутів увійде близько 100150 об'єктів. Зараз над їхнім відбором працюють історики, архітектори, мистецтвознавці, етнографи,
краєзнавці. Робота передбачає історичні дослідження, вивчення
архівів, експедиції. Маршрути
планують розробити до кінця червня.
«Зараз створюють реєстр всіх потенційно цікавих туристичних об'-

єктів. До нього будуть належати
природні місця, пам'ятки й історичні будівлі, які наразі не є пам'ятками. Там є церкви, будинки
«Просвіти», станційні об'єкти з кінця XIX – поч. XX ст. Паралельно
етнографи вишукують легенди,
фольклор, придумують квести.
Тобто йдеться про особливості регіону, те, чим бібрський край справді є особливим», — розповідає
ZAXID.NET координатор проекту
«Сокіл. Перезавантаження» Іван
Щурко.
Після цього розроблять інтерактивну карту з усіма об'єктами. Їх
промаркують на місцевості.
«Сокіл» у Бібрці буде адміністративним центром цієї мережі мандрівок.
Фахівці, які працюють над новими маршрутами, вважають, що
будь-які мандри Бібреччиною мають починатися зі знайомства з
історичним будинком товариства
«Сокіл». До слова, команда майже
рік займається цим раніше закинутим будинком. Там розпочали
ремонти, замінили вікна, планується створення «Кімнати бургомістра». У «Соколі» відбуваються виставки, презентації, творчі вечори,
кінопокази, екскурсії. Також реставратори під час дослідження
розписів старої будівлі аптеки
XVIII-XIX ст. у Бібрці виявили фреску триголового змія.
https://zaxid.net/news/
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ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ

ротягом січня-березня поточного року до загального
фонду міського бюджету Бібрської міської ради мобілізовано коштів в сумі 22 333,7 тис. грн, що становить 101,9 відсотка уточнених
планових показників даного періоду, з них:
податку та зборів на доходи фізичних осіб – 4 589,5 тис. гривень;
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 143 тис.
гривень;
рентної плати за користування
надрами – 9,9 тис. гривень;
акцизного податку з вироблених в
Україні
підакцизних
товарів
(продукції) – 125,3 тис. гривень;
акцизного податку з ввезених на
митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 405,1 тис.
гривень;
акцизного податку з реалізації
суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів –
262,1 тис. гривень;
податку на майно – 122 тис. гривень;
земельного податку – 547,7 тис.
гривень;
транспортного податку з юридичних осіб – 6,3 тис. гривень;
туристичного збору – 41,2 тис. гривень;
єдиного податку – 2 275,8 тис. гривень;
адміністративні штрафи та інші
санкції – 1,5 тис. гривень;
плати за надання адміністративних послуг – 236 тис. гривень;
надходження від орендної плати
за користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним
майном – 9,3 тис. гривень.
Офіційних трансфертів надійшло - 13 559 тис. гривень.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло коштів в сумі 2 471,5 тис. грн або 490,1 відсотка уточнених планових показників
звітного періоду а саме:
екологічного податку – 11,2 тис.
гривень;
надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва –
1 532,2 тис. гривень;
власні надходження бюджетних
установ – 928,1 тис. гривень.
Видатки загального фонду місь-

кого бюджету Бібрської міської
ради у 1 кварталі 2020 року становлять – 19 907,4 тис. грн, що становить 77,4 відсотка уточнених призначень звітного періоду.
На виплату заробітної плати працівникам закладів освіти, культури,
виконавчого комітету Бібрської міської ради та п’яти старостинських
округів, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради загалом спрямовано – 10 124,1
тис. гривень.
Нарахування на оплату праці (22
відсотки єдиного соціального внеску) сплачено в сумі 2 250,9 тис. гривень.
Придбано предметів, матеріалів,
обладнання та інвентарю – 304,5
тис. гривень.
На придбання продуктів харчування закладів освіти використано
кошти в сумі 198,1 тис. гривень.
Оплату послуг (крім комунальних)
профінансовано – 339,7 тис. гривень.
Видатки на відрядження працівників вищевказаних закладів становлять – 13,4 тис. гривень.
На оплату комунальних послуг у
звітному періоді використано кошти
в сумі 1 082,5 тис. гривень.
Також, з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 137,5 тис. грн
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги» на оплату комунальних послуг, закупівлю дезінфікувальних та медичних засобів
для надання первинної медичної
допомоги пацієнтам з ознаками гострого респіраторного захворювання,
оплату транспортних послуг із перевезення медичного обладнання для
даного закладу.
Для реалізації Програми фінансування соціального захисту і
соціального забезпечення громадян Бібрської міської ради у
звітному періоді використано 63,2
тис. гривень (надано 24 допомоги).
На
підтримку
фізкультурноспортивних організацій надано кошти в сумі 36,2 тис.гривень.
Забезпечення діяльності житловокомунального господарства з міського бюджету за звітний період використано – 1 456,1 тис. гривень, в
тому числі на організацію благоустрою населених пунктів – 917,9 тис.
гривень, водопровідно каналізацій-

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

не господарство – 448,2 тис. гривень
та відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житловокомунальні послуги для населення
– 90 тис. гривень.
Сплачено
членських
внесків
(Асоціація міст України, АОМС
«Асоціація ОТГ») – 14,2 тис. гривень.
Для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони у звітному
періоді використано - 86,2 тис. гривень.
Упродовж звітного періоду для
забезпечення належного функціонування Бібрської районної лікарні з
міського бюджету було передано
Перемишлянському районному бюджету медичну субвенцію в сумі
2 356,2 тис. гривень, іншу субвенцію
– 1 342,3 тис. гривень (оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
613,8 тис. гривень та додаткову потребу на утримання закладів вторинної медицини – 728,5 тис. гривень).
Для обласного бюджету передано
кошти в сумі 50 тис. гривень на проведення заходів, спрямованих на
запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
На виконання програм з підтримки Управління державної казначейської служби України у Перемишлянському районі та підтримки 20
ДПРЧ ДСНС України у 1 кварталі
2020 року використано відповідно
по 20 тис гривень.
За спеціальним фондом міського бюджету у звітному періоді на
капітальні видатки спрямовано 710,2 тис. гривень, з них на:
на придбання обладнання довгострокового користування в житловокомунальному господарстві – 8,9
тис. гривень;
виготовлення документації з проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок – 3,5 тис. гривень;
оплата за виготовлення проектнокошторисної документації та проведення експертної оцінки проєктів
місцевого розвитку – 101,1 тис. гривень;
проведення капітального ремонту
дороги по вул. Крушельницькій у м.
Бібрка (за виконані роботи у 2019
році) – 596,7 тис.гривень.
Відділ фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю
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