Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ!

В

ітаю Вас із Великодніми
святами, зі Світлим Воскресінням Христовим!
Нехай світло Божої любові обдарує Вас небесними і земними ласками та щедротами, зміцнить
здоров’я, принесе щастя, мир,
добро і злагоду в кожну оселю, в
кожну родину!
Цього Величного Дня торкнеться Вас Господня благодать - і нехай це милосердя огорне Ваші
серця. Хай Світло Воскресіння
Христового дасть Вам силу перебороти всі труднощі та кризи, які

цьогоріч випали на
нашу долю, та подарує непохитну віру
в кращий завтрашній день! У торжестві
Великоднього
вітання
«Христос
Воскрес!»
бажаю,
щоб Ваше життя
було чистим, як
Святий Благодатний вогонь, щедрим, як запашна
Великодня паска, яскравим, як
барвиста українська писанка.
Щиро бажаю здоров’я кожному з

Вас, благодаті, й світлої Великодньої радості! Христос Воскрес!
Бібрський міський голова
Роман Гринус

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, НАША ВЧИТЕЛЬКО1
18 квітня 2020 року минає 160
років з дня народження Уляни
Кравченко—письменниці, вчительки, громадської діячки. Лідерка у всіх сферах, у яких знаходила своє покликання, Уляна Кравченко назавжди змінила історію
нашого містечка: з маловідомого
провінційного містечка воно перетворилося на місто, яке згадують у літературних, педагогічних, політичних колах. Уляна
Кравченко жила і працювала на
теренах Бібреччини (Бібрка, Стоки) з 1881 до 1884 роки. Тут формувався її талант до написання
поезії та прози, тут вона апробувала нові педагогічні методи,
більшою мірою авторські та інно-

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

У

це світле та величне християнське свято Великодня
бажаю усім миру та злагоди. Нехай світло Воскреслого Христа
осяє увесь світ і нашу Україну.
Хай принесе воно людям надію,
радість і щастя. Щоб усі незгоди
та печалі відступили від нашого
спільного дому і в ньому запанував мир та злагода.
Не варто журитися, що проводимо цей величний день у своїх до-

ваційні, тут вчилася відстоювати
свою національну ідентичність
та рідну мову.
Улянина офірна ідея служіння
рідному, хоч упослідженому в ті
часи народові, була не просто
гаслом чи декларацією: вона жила так, як писала чи думала.
Завдяки її присутності українці
(русини) в Бібрці чулися впевненіше: учителька вчила їхніх дітей рідною мовою, читала їм твори І. Франка й Т. Шевченка, спілкувалася з ними, як із рівними.
Саме такої підтримки потребували люди, і їм ще знадобиться
дуже багато часу, аби вирівняти
хребет і набути почуття національної Гідности. Але ті зерна, які

засіяла
воістину
Народна
вчителька в душі своїх
вихованців, безперечно,
д а л и
плоди.
Ми маємо честь бути нащадками Уляни
Кравченко, тому будьмо гідними
Її пам’яті та ЇЇ Любові.
З ювілеєм, наша Патронесо!

мівках, адже Воскресіння Христове – це свято безсмертної душі кожного віруючого християнина.
Тому святкуймо його мудро, аби
берегти себе і рідних від хвороб і
негараздів.
Миру й здоров’я всім нам!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Олег Дуда
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ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА БОРОТЬБУ З COVID-2019

Н

а проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої
респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусною
інфекцією
COVID-2019, закладам охорони
здоров’я з міського бюджету
Бібрської міської ради за станом
на сьогоднішній день використано
кошти в сумі 126 498 гривень.
Для першочергових потреб первинної медичної допомоги населенню, що надається КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради, профінансовано 31 430 гривень. Закуп-

лено дезінфікувальні засоби, захисні комбінезони, захисні окуляри,
респіратори FFP2, бахіли, шапочки, рукавиці та халати медичні
хірургічні.
На закупівлю медикаментів, дезінфікувальних, медичних та захисних засобів для вторинної ланки
медичного закладу охорони здоров’я (Бібрська районна лікарня) з
міського бюджету надано кошти в
сумі 45 068 гривень.
Також із бюджету Бібрської міської ради виділено 50 000 гривень
обласному бюджету для надання
медичної допомоги пацієнтам з

ознаками гострого респіраторного
захворювання, спричиненого коронавірусом COVID-19 у закладах
охорони здоров’я, визначених як
госпітальні бази.
Слід зазначити, що Бібрська міська рада проводить всі необхідні
заходи для убезпечення громадян
територіальної громади від поширення коронавірусної інфекції. За
потреби і надалі заклади охорони
здоров’я територіальної громади
отримуватимуть всі необхідні засоби індивідуального та медичного
призначення.
Відділ фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю

ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА ЗМІНИ ДО ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2020

З

а це проголосували 249 депутати (переважно- фракція
«Слуга народу»).
Згідно з документом, дефіцит
держбюджету пропонується збільшити на 202 млрд грн - до 298,4
млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи
скорочують на 119,75 млрд грн - до
975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн),
видатки збільшуються на 82,4 млрд
грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184
млрд грн).
У частині доходу зменшилися на
145,4 млрд податкові надходження.
Документом передбачено скорочення ряду видатків. Зокрема, скорочуються видатки на виплату
пільг та житлових субсидій грома-

В

дянам на 8,2 млрд грн. Також скорочуються видатки на підтримку та
розвиток об’єднаних територіальних громад на 2,1 млрд грн, на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та
оплату послуг окремим категоріям
населення (перенесено термін запровадження підвищених розмірів
деяких соціальних виплат з 1 січня
на 1 липня 2020 року) - на 1,9 млрд
грн.
Урізано видатки на 1,6 млрд грн
на функціонування Фонду енергоефективності, на 1,2 млрд - на статистичні спостереження, з розвитку
фізичної культури та спорту забрано 2,3 млрд грн.

Розробка стратегії громади

ідбулося друге засідання робочої групи із розробки стратегії розвитку Бібрської громади.
В онлайн-режимі працювали одна загальна група
(від офісу реформ U-lead) та три за стратегічними
напрямками робочі групи (апарат міської ради та
ФОТОФАКТ
КЗ ”Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської ради сердечно дякує Стружинській Ірині Богданівні
за доправлені до пункту збору гуманітарної допомоги
20 сформованих продуктових
наборів, які фахівець із соціальної роботи роздала громадянам та сім’ям, що опинилися у складних життєвих
обставинах.
Бажаємо їй та її родині міцного здоров’я, добробуту, великого людського щастя,
успіхів у роботі, невичерпної
енергії, родинного затишку і
тепла!
Завжди слід пам’ятати, що
зроблена добра справа, навіть незначна, окриляє і душевно збагачує.

Видатки на освіту скоротили на
1,87 мільярда гривень.
Видатки на ґрантову підтримку
наукових досліджень та розробок
зменшили на 225 мільйонів гривень або 43%, а від підтримки наукових розробок у закладах вищої освіти на 400 мільйонів гривень взагалі вирішили відмовитися. Скоротилися видатки і на
субвенцію місцевим бюджетам в
межах програми «Спроможна
школа для кращих результатів»
— на 1 мільярд гривень (29%).
Видатки на роботу судів збільшили на 7%

З інтернет-джерел.
Наш кор.

залучені фахівці).
На порядку денному були такі питання:
- соціально-економічний аналіз ситуації в громаді;
- обговорення результатів опитування мешканців і
підприємців;- формування місії і візії громади;
- стратегічне бачення громади;
- SWOT-аналіз .
ФОТОФАКТ
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
щиро висловлює подяку керівнику ГО «Народна Самооборона Львівщини»- Валерієві Веремчуку, старості Великоглібовицького старостинського округу – Марочканичу В.О. , отцю Миколі Стручинському , депутату Бібрської міської ради- Наугольнику
Мар’яну, за постійну допомогу
засобами індивідуального захисту для наших медичних
працівників. Віримо, що спільними зусиллями нам вдасться подолати цю епідемію
COVID-19.
Також просимо всіх небайдужих долучатися до спільної
праці у боротьбі зі захворюванням COVID-19
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ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ

Ш

ановний мешканцю громади! У рамках
розробки Стратегічного Плану розвитку
Бібрської ОТГ на 2020-2027р.р. Робоча група
Стратегічного планування проводить це опитування для визначення основних проблем,
які, на Вашу думку, існують в громаді, та перспектив розвитку на майбутнє. Ваша думка
для нас є важливою та обов'язково буде врахована при визначенні пріоритетних завдань та
шляхів розвитку нашої громади! Заздалегідь
дякуємо! Електронний варіант анкети можна
заповнити на сайті ради або групи
«Бібреччина».

Засміченість довкілля
Забрудненість питної води
Недостатня інформованість про громаду за її межами
Поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії
Зношеність інженерних мереж (водопостачання,
каналізація)
Недостатня підприємливість мешканців громади
Відсутність зовнішніх інвестицій
Відсутність внутрішніх інвестицій
Низька якість (відсутність) дорожнього покриття
між населеними пунктами громади
Значна частина населення старшого працездатного віку
Низька якість дошкільної освіти
1. Яким із нижче запропонованих тверджень
Низька якість середньої освіти
Ви б охарактеризували Ваше місто: *
Інше:
Тут приємно мені жити
5. Виберіть 5 основних завдань, які необхідно
Я хочу, щоб тут жили мої діти
здійснити для розвитку громади. *
Я просто змушений тут жити
Зменшення рівня безробіття
Тут є де і як себе реалізувати
Покращення водопостачання
Місто, в якому немає перспектив
Покращення каналізування
Я виїду звідси при найменшій можливості
Я рекомендую свою громаду для проживання своїм Ремонт вулиць
Ремонт доріг між населеними пунктами громади
знайомим
Розвиток малого і середнього бізнесу
2. Чи маєте ви тут власну нерухомість ? *
Благоустрій населених пунктів громади
Так; Планую придбати; Ні; Планую продати
Покращення освітлення населених пунктів грома3. Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану
показників стану громади міста, які представ- ди
Розвиток сфери довкілля, відпочинку і спорту
лені в цій таблиці: *
Розвиток туризму
1- Незадовільно; 3 – Задовільно;
Використання місцевих природніх ресурсів
4-Добре; 5-Відмінно
Сприяння розвитку промислових підприємств
Якість комунальних послуг
Підтримка кооперативного руху
Стан доріг
Підтримка фермерства
Стан тротуарів
Підтримка агрохолдингів
Рівень задоволення культурних потреб
6. Чи вірите Ви у реалізацію завдань, вказаМедичне забезпечення
них в пункті 5? *
Рівень надання освітніх послуг
Швидше так
Робота дошкільних установ
Швидше ні
Екологічний стан
Якщо „так” – відповідайте на наступне (сьоме)
Інфраструктура відпочинку та дозвілля
запитання, якщо „ні” – переходьте до запитання
Безпека мешканців
№8
Умови для започаткування та ведення власного
7. Яким є, на Вашу думку, основний ресурс
бізнесу
громади для подальшого розвитку (позначте
Можливості працевлаштування
лише одну відповідь)?
Якість комунальних послуг
Вигідне географічне становище
Стан доріг
Хороша доступність до основних міст та ринків
Стан тротуарів
Корисні копалини
Рівень задоволення культурних потреб
Активність/підприємливість мешканців громади
Медичне забезпечення
Місцеві підприємства і підприємці
Рівень надання освітніх послуг
Іноземні інвестори
Робота дошкільних установ
Вільні земельні ділянки у громаді
Екологічний стан
Вільні промислові приміщення
Інфраструктура відпочинку та дозвілля
Цікаві туристичні об'єкти
Безпека мешканців
Приваблива природа
Умови для започаткування та ведення власного
Прогресивна та дієва місцева влада
бізнесу
Інше:
Можливості працевлаштування
8. Вкажіть, будь ласка, Вашу стать * Чол.
4. Що, на Вашу думку, заважає розвиткові міста
Жін.
(вибрати 3 основних)?
9. Ваш вік: *
Недостатня громадська ініціативність та активДо 25років; 25 – 40; 40 – 50; 50 – 60; Понад 60
ність мешканців
10. Рід занять: *
Безробіття
Підприємець; Найманий працівник; Службовець;
Відсутність можливості для самореалізації, забезСтудент; Керівник; Пенсіонер; Безробітний
печення змістовного дозвілля
Несприятливі умови для розвитку підприємництва
Заповнені анкети просимо після свят приносити
до скриньки на першому поверсі міської ради
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Витяг з протоколу №6 комісії
з питань ТЕБ і НС при виконавчому комітеті Бібрської міської ради від 13.04.2020р.

Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня
2020р. №211, щодо посилення карантинних заходів відповідно до постанови №255, затвердженої Кабінетом
Міністрів України від 2 квітня 2020
р., та постанови №262 затвердженої
КМУ 8 квітням 2020р. про перелік
об’єктів, які можуть працювати під
час карантину, та категорії громадян, які не підлягають самоізоляції.
Забезпечити виконання наступних
заходів під час карантину, спрямованого на подолання інфекції, спричиненої вірусом COVID-2019, з
6.03.2020 р. до 24.04.2020 р. на території Бібрської міської ради(ОТГ) :
Заборонити до 24 квітня 2020 р.:
1) перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора
або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;
2) переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та
супроводження осіб, які не досягли
14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками,
прийомними батьками, батькамивихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми
родичами дитини;
3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без
супроводу батьків, усиновлювачів,
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів,
інших осіб відповідно до закону або
повнолітніх родичів дитини;
4) відвідування закладів освіти її
здобувачами;
5) відвідування парків, скверів, зон
відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх
тварин однією особою та в разі службової необхідності;
6) відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
7) проведення всіх масових
(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення

роботи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування,
за умови забезпечення учасників
засобами індивідуального захисту,
зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
8) роботу суб’єктів господарювання,
яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної
діяльності, фітнес-центрів, закладів
культури, торговельного і побутового
обслуговування населення, крім:
- торгівлі продуктами харчування,
пальним, деталями та приладдям
для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами
гігієни, лікарськими засобами та
виробами медичного призначення,
технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним
матеріалом, добовим молодняком
свійської птиці, засобами зв’язку та
телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, смартфонами,
планшетами, ноутбуками та іншими
товарами, що відтворюють та передають інформацію, в спеціалізованих магазинах, які обов’язково повинні мати прямі контракти з операторами зв’язку, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами
індивідуального захисту, зокрема
респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні
не більше одного відвідувача на 10
кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних
та протиепідемічних заходів;
провадження діяльності з надання
фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медичної практики,
діяльності з виготовлення технічних
та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з
продажу, надання в оренду, техніч-
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ного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів
на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх
частин та обладнання, технічного
обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з підключення споживачів до Інтернету,
поповнення рахунків мобільного
зв’язку, сплати комунальних послуг
та послуг доступу до Інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого
вжитку, об’єктів поштового зв’язку,
кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема захист
обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту,
зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови
забезпечення персоналу (зокрема
захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
діяльності закладів розміщення, в
яких проживають медичні працівники та особи в обсервації, а також інші особи відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуаціій
перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).
Дозволити працювати таким
об’єктам:
- поштової та кур’єрської діяльності,
будівельних робіт, робіт зі збирання
та заготівлі відходів, діяльності.
Голова комісії - Бібрський міський
голова Гринус Р.Я
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