Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ДОПОМОГА ПОРУЧ

У

Бібрській ОТГ створено
мобільну бригаду соціально
-психологічної допомоги особам,
які постраждали від домашнього
насильства. Під час карантину
кількість звернень щодо випадків домашнього насильства зросла, тому важливо вчасно відреагувати на такі ситуації. Якщо Ви
стали жертвою чи свідком можливого домашнього насильства,
відразу ж повідомляйте мобільну бригаду (за телефоном
"гарячої лінії" 067-6062205) або
відповідні органи.
Не залишайтесь осторонь і не
будьте байдужими! Ви можете
врятувати чиєсь життя!

В

Також онлайн-консультації вже
сьогодні надають громадські організації - Центр "Жіночі перспективи", Громадська організація
"Осоння".
Номери «гарячих ліній» із протидії насильству в Україні:
Державний кол-центр 15-47,
Національна «гаряча лінія»
116 123,
Національна "гаряча лінія" з
попередження домашнього
насильства, торгівлі людьми
та гендерної дискримінації 0
-800-500-335Дитяча «гаряча лінія» 0-800500-225, 116-111 з мобільного;

Урядовий кол-центр 15-45;
«Гаряча лінія» Координаційного центру з надання правової допомоги 0-800-213-103;
Національна поліція України
102;
«Гаряча лінія» Львівської області 112;
Інформаційно-консультаційна
лінія громадської організації
«Центр «Жіночі перспективи» або з мобільного 067-67407-70;
Телефон мобільної бригади соціально-психологічної допомоги
Бібрської ОТГ 067-6062205

ЩОБ УСІ ПОЧУВАЛИСЯ ЗАХИЩЕНИМИ

ід імені всіх підопічних та
колективу Комунального
закладу “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської ради висловлюємо щирі слова вдячності Мінсоцполітики, департаменту соціального захисту населення ЛОДА на чолі з директором Кузяк Наталією Олегівною,
які спільно із Національною мережею продуктових магазинів
АТБ забезпечили одиноких осіб
та осіб, які одиноко проживають,
громадян з інвалідністю продуктовими наборами.

славовичу за сформовані продовольчі набори від Бібрської міської ради для підопічних закладу.
Дуже вдячні Грицилові Ігорю
Михайловичу, який у такій ситуації не залишився осторонь і долучився до розвезення продуктів
літнім людям.
Зичимо Вам здоров’я, душевного спокою, процвітання і побільше тепла на життєвому шляху!

Сердечно дякуємо також міському голові Гринусу Роману Яро-

ФОТОФАКТ
Майбутнє в руках кожного з нас
♦️15 л концентрату = 1500 л готового
дезінфекційного розчину;
♦️захисні окуляри;
♦️одноразові шапочки;
♦️одноразові рукавиці
передано нашим медикам від
RoDent стоматологія
Безконтактний термометр для медиків
нашої ОТГ передав депутат громади
Мар’ян Наугольник. .

Директор КЗ "Центр надання соціальних послуг"
Світлана Пономарьова
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ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЦИНИ ІНФОРМУЄ
4 і 5 квітня я виїхав у складі
мобільної бригади для проведення
тестів на коронавірус мешканцям
Бібрської ОТГ, що повернулися зза кордону, для оцінки дій медиків та ситуації в ОТГ з дотримання мешканцями карантинних заходів.
Перш за все хочу повідомити, що
ми за 3,4,5 квітня провели 28 тестів на наявність захворювання на
коронавірус,
результатинегативні. Більшість наших громадян, що повернулися з-за кордону, чітко дотримується самоізоляційних та карантинних правил.
Але є частина мешканців, які не
до кінця розуміють правила карантину. До прикладу. сидить вдома, не виходить на вулицю. але
сам тісно контактує з родичами,
що з ним проживають. Це неприпустимо, оскільки це може призвести до поширення захворювання COVID-19. Закликаю всіх, хто повернувся за кордону, дотримуватись самоізоляції, контакти з рідними тільки на відстані 1,5 ,часто

та ретельно мити руки, провітрювати та здійснювати вологе прибирання всіх приміщень щогодини,
часто пити рідину, міряти температуру два рази на день, і повідомляти Вашого сімейного лікаря
про свій стан і про стан Ваших
рідних, особливо, коли з Вами проживають люди старшого віку.
Звертаюсь до всіх тих мешканців
громади, які усвідомлюють всю
небезпеку даного захворювання,
дотримуються всіх запобіжних заходів: щиро дякую за Вашу громадянську свідомість, за те, що в ці

важкі часи бережете своє
здоров'я, здоров’я своїх близьких, а відповідно—і здоров'я нації.
Щиро вдячний меру Бібрської міської ради- Гринусу
Р.Я., головам старостинських округів Марочканичу,
В.О.,Серняку І.М., Кузик
Т.Ф., які в суботу і в неділю
допомагали організовувати
роботу мобільних бригад.
І ще я хочу звернутися до
працівників КНП «ЦПМСД». З
перших днів карантину Ви на передовій, ви той щит, який стоїть
між хворобою та нашими мешканцями. Більшість із Вас, незважаючи на велике навантаження та
відповідальність, що лягли на Ваші плечі, сумлінно виконуєте свою
роботу. Я пишаюся Вами і щиро
дякую. Зичу всім здоров’я і довголіття і вірю, що з Вашою допомогою ми все подолаємо.

Директор КНП ЦПМСД О.С.Горинь

КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ

З

метою профілактики та боротьби з KOVID – 19 працівники КП «Бібрський комунальник» завершили проведення дезінфекції комунальних будинків в
м. Бібрка. Спеціальним розчином
продезінфіковано сходові клітки
комунальних будинків по вул.
Уляни Кравченко, вул.Б.Лепкого,
вул. Львівській, вул. Галицькій,
вул. Грушевського та центральної
частини міста.
Профілактична дезінфекція буде
проводитись систематично.

Шановні мешканці м. Бібрка – споживачі послуг водопостачання, водовідведення та послуг з утримання будинків та вивезення
твердих побутових відходів!
Останнім часом значно зменшився рівень оплати за спожиті комунальні послуги: послуги водопостачання, водовідведення, послуги
з утримання будинків та прибудинкових територій та послуги по
вивезенню твердих побутових відходів.

КП «Бібрський комунальник» з
розумінням ставиться до ситуації,
яка склалася в нашій країні, але
наше підприємство ніхто не звільнив від оплати за спожиту електроенергію, виплати заробітної
плати працівникам підприємства,
податків та інших обов‘язкових
платежів.
Просимо Вас вчасно сплачувати
за надані послуги, щоб підприємство мало змогу вчасно і в повному
обсязі надавати послуги Вам –
споживачам.

«ДОПОМОГА ПОРУЧ»: СТВОРЕНО ПУНКТ ЗБОРУ

З

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.
Також звертаємося до підприємців, благодійників та всіх
небайдужих мешканців долучитись до збору продуктів тривалого 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).
КЗ “Центр надання соціальних послуг”
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ЕФЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ДАЄ РЕЗУЛЬТАТ

світня субвенція – це кошти,
які надаються місцевим бюджетам з державного бюджету для
виконання переданих на місця повноважень. Здебільшого з освітньої
субвенції фінансуються заробітні
плати педагогів. Залишки освітньої
субвенції – кошти, що не використали до кінця року, можна використовувати на матеріально-технічне
забезпечення закладів лише освітнього профілю.
Відповідно до постанови Кабміну
від 19 лютого 2020 року№ 131 «Про
внесення змін до Порядку та умов
надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» одним із пріоритетів для
використання залишків освітньої

субвенції буде пожежна безпека у
школах. Серед пріоритетів для закупівель за залишки освітньої субвенції також: придбання шкільних
автобусів, оновлення навчальної та
матеріально-технічної бази, закупівля підручників і посібників (у тому
числі електронних), оснащення закладів освіти засобами навчання з
фізики, хімії, біології, географії,
математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, під’єднання закладів освіти до Інтернету,
будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт внутрішніх убиралень.
Завдяки вдалим стратегічним заходам з оптимізації закладів освіти

та ефективному плануванню в нас є
залишок освітньої субвенції 2 млн.
559 тис. грн. (н-д, багатьом громадам бракує коштів навіть на зарплатню). Спільно з керівниками
шкіл ми орієнтовно на сьогоднішній день розподілили кошти субвенції відповідно до потреб закладів
освіти, ураховуючи кількість здобувачів освіти в них (тобто учнів).
Уперше за останні роки школи Бібреччини мають можливість за державні кошти частково покращити
матеріально-технічну базу.

Зоряна Влах, начальниця відділу освіти виконавчого комітету Бібрської
міської ради

ДЕКРЕТ ПРО СЛУЖІННЯ В ЧАСІ КАРАНТИНУ
І. Загальні Норми
1. Божественна Літургія у неділі, свята та на
приватні
прохання вірних, Хресна дорога, Молебні, С
орокоусти чи будь–які інші богослужіння у відбуваються тільки у парафіяльних храмах за участю священника, одного дяка (участь двох
співців чи хору є заборонена), прислуги і без фізичної присутності інших людей (при закритих
дверях храму). Усі присутні у храмі
повинні бути особами повнолітніми.
Дуже заохочую, щоби, де це дозволяють
можливості, для
парафіян транслювалися онлайн богослужіння, які відбуваються у парафіяльному храмі або принаймні було
озвучення простору довкола храму.
2. Лише парафіяльні
храми впродовж всього терміну карантину мають бути в означений час
відкриті для приватної молитви вірних, дотримуючись усіх санітарних
норм, які визначені Міністерством
Охорони Здоров’я України.
3. Особи, які присутні в храмі (не
більше як 10-ть осіб одночасно), а
також біля храму в часі богослужень, повинні
зберігати відстань
один від одного не менше як 1,5 м та
мати одягнуті захисні маски.
4. Особам, які мають симптоми
захворювання та всім хто з ними
в якийсь спосіб контактував, відвідувати богослужіння заради
безпеки інших заборонено.
5. Прислуга у храмах при виконанні
свого служіння повинна використовувати захисні маски та рукавиці.
6. В храмах регулярно повинна проводитися дезинфекція, особливо кожного разу, після того як їх відвідала
більша кількість людей.
7. При співслужінні Божественної
Літургії тільки головний служитель
причащається з чаші Крові Христової. Співслужителі причащаються
Тіла і Крові Христової одночасно че-

рез замочення Тіла Христового. Тому
настоятелю, який приготовляє Проскомидію, слід вирізати видовжені
частиці для отців, які будуть співслужити.
8. Під час Причастя вірних інфекція
може передаватися через ложечку,
тому під час пандемії ложечку після
Причастя кожного вірного слід опускати в посудину з оцтом або дизинфікуючим спиртовим розчином.
9. Похорон відбувається в один день
на подвір’ї храму (відкритому просторі) за присутності не більше як десяти осіб. В часі похорону труна має
бути закритою, а священник і всі
присутні повинні мати захисні маски
і рукавиці.
10. Вірні мають сповнити обов’язок
великодньої сповіді протягом двох
місяців після закінчення карантину.
Поручаю парохам/адміністраторам в
даному часі створити можливості для
сповіді вірних. Сповідь в часі карантину може відбуватися лише у небезпеці смерті або за попередньою індивідуальною домовленістю зі священником. Священник у таких випадках
повинен подбати про належну безпеку для себе і каянника.
11. Якщо це є можливим, то уділення
в храмі Таїнства Хрещення і Миропомазання слід
перенести
на
час, коли закінчиться карантин. При
конечній потребі ці Таїнства дозволено уділяти у приватних домах, за
умови виключення небезпеки зараження.
12. Хворим на коронавірус Таїнства
уділяються лише в небезпеці смерті,
в погодженні з медперсоналом лікарні та дотримуючись усіх санітарних
норм, які визначені Міністерством
Охорони Здоров’я України. У конкретних крайніх ситуаціях скористати з диспенз, виданими Апостольською Столицею, можна лише з особистого дозволу Єпархіального Єпископа.

13. Єпархіальна курія в часі карантину є закритою для відвідувачів. Усі
термінові справи вирішуються через
комунікацію телефоном чи електронною поштою.
ІІ. Спосіб служіння у храмах на
Квітну Неділю, Страстний Тиждень та Великодні свята
14. Парохи/адміністратори повинні
заохочувати вірних єднатися з ними
у молитві через онлайн трансляції з
парафіяльних храмів або брати участь у онлайн трансляціях, які організовують інші структури УГКЦ.
15. До
Квітної
Неділі
парохи/
адміністратори повинні донести до
відома парафіян, що чин освячення
галузок для вірних буде наступний:
в Квітну Неділю вірні беруть участь
у онлайн трансляції Божественної
Літургії і після прочитання священником молитви на освячення галузок
хтось із родини приготовані галузки
сам окроплює свяченою водою. Як
виняток, при строгому збереженні
санітарних приписів і вище зазначених норм, священник наперед приготовані галузки освячує в неділю на
Утренні, і виставляє біля храму,
звідки вірні можуть їх забрати додому.
16. У Страсний Четвер не буде чину
умивання ніг у Катедральному храмі.
17. У Страсний Тиждень в парафіях
потрібно звершувати усі богослужіння, приписані літургійними книгами
при закритих дверях храму і без
присутності інших людей (sine
populo).
18. Процесії навколо храму у Страсну П’ятницю та перед Пасхальною
Утренею в часі карантину є заборонені. Щодо винесення плащаниці, то
без обходу її слід встановити на приготованому Божому Гробі. На Пасхальній Утрені приписаний звичай
Продовження на наступній сторінці

4

БІБРСЬКІ ВІСТІ

Випуск №201, 9 квітня 2020 р.

ВІТАЄМО З 70 – РІЧЧЯМ
СТЕЦІВА ЯРОСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА
Від щирого серця вітаємо Вас з ювілеєм, сили і доброти, втіхи і надії. У Ваші 70 років хочемо побажати ні хвилини самотності і смутку, ні дня без радості і натхнення. Нехай Ваше здоров’я ніколи Вас не
підводить, нехай для Вас триває щаслива і весела
історія життя.
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров'ям наповнила рідна земля!
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від
Від
дружини,
дітей, онуків та всієї великої родини.
02 квітня 2020 р. № 255
Редакційний дайджест
Станом на 7 квітня у світі зареєстровано 1 425 375. підтверджених
випадків COVID-19, 299 435 одужали, 81 852 осіб померло. В Україні
на 8 квітня було 1668 підтверджених
випадків COVID-19, 35 одужали, 52
особи померли. За добу число хворих
збільшилось на 205. На Львіщині
корона вірусну інфекцію підтверджено у 36 мешканців, один хворий помер.
Польща очікує піку захворюваності на COVID-19 у травні-червні. На
ранок 8 квітня тут числитьлся 4848
підтверджених випадків COVID-19,
129 одужали, 191 осіб померли.
Словаччина,
напевне,
«найуспішніша», в доброму розумінні, країна Європи щодо коронавірусної епідемії: 581 громадян захворіли,

13 з яких померли.
В Угорщині зареєстровано 817
випадків COVID-19, 47 одужали, 71
особа померла.
Румунія продовжить надзвичайний стан ще на місяць. В країні зареєстровано 4417 випадків COVID19, 197 одужали, 460 померли.
Молдова
стала
останньою
сусідкою України, де виявили коронавірус. Президент Додон звинуватив понад десяти паломників до Почаївської лаври, що на Тернопільщині "імпорті вірусу з України". З 17
березня до 15 травня в країні впроваджений надзвичайний стан. Зареєстровано 1056 випадків COVID19. Від ускладнень хвороби померло
40 молдован.
Росія довгий час відхрещувалась
від епідемії, Але кількість підтвер-

продовження
відкривання вхідних дверей храму
дозволяю замінити на відкривання
царських дверей.
19. Дозволяється на місцях визначити час, коли храм буде відкритий
для вірних протягом Страстної П’ятниці та Суботи для почитання плащаниці. Повинен бути призначений
відповідальний, який буде впускати
вірних до храму. В храмі дозволено
одночасно перебувати стільком особам, скільком буде забезпечена відстань один від одного не менше 1,5 м,
але не більше як 10-ть осіб одночасно. В храм необхідно заходити у захисній масці. Обов’язком пароха/
адміністратора є виключити мож-

ливість безпосереднього доступу
осіб до плащаниці та пояснити
вірним, що заборонене почитання
Плащаниці поцілунком, натомість
почитання слід виражати поклоном.
20. Напередодні Неділі Пасхи і на
сам Великдень, з огляду на можливе
велике скупчення людей, забороняється освячувати пасхальні кошики у храмах чи біля храмів.
Освячення пасхальних страв відбувається у наступний спосіб: вірні беруть участь в онлайн трансляції Божественної Літургії, після прочитання священником молитов на освячення страв хтось із родини приготовані страви сам окроплює свяченою
водою.

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

джених заражень у країні зростає
щодня на тисячу. Число інфікованих
коронавірусом становить 7497 випадків. 58 хворих померли.
Білорусь продовжує жити у звичному режимі і на карантин не закривається. Світову ситуацію з пандемією Президент Лукашенко називає психозом. «Трактор всіх лікує",
«лід (хокей) – антивірусні ліки»,
«сходіть в сауну», «труїти вірус спиртом» .... Тим часом, син померлої від
коронавірусу жінки написав на Лукашенка заяву до поліції, звинувачуючи у смерті матері. За офіційними
даними в країні зареєстровано 861
випадок COVID-19, 54 людини померли . За останні дні щоденний приріст випадків захворювання перевищує 150 осіб.
Андрій Федущак
ІІІ. Кінцеві норми
21. При виникненні незрозумілостей
щодо конкретних норм цього Декрету,
звертатися до Єпархіального Єпископа, якому належить право автентично тлумачити видані ним Декрети,
або за роз’ясненням до компетентних
у цьому осіб: Єпископа–помічника,
Протосинкела та Канцлера Єпархіальної курії.
22. З огляду на можливі зміни ситуації, дані норми можуть бути змінені,
тому прошу душпастирів слідкувати
за офіційною інтернет-сторінкою
Стрийської єпархії.
вл. Тарас Сеньків, О.М.
Єпархіальний єпископ
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