Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко

м. Бібрка, 4 червня, 2020 рік | випуск №206 (283)
Шановні мешканці громади!
Цієї неділі ми відзначаємо одне з
найбільших християнських свят –
Свято Пресвятої Трійці, або День
Зіслання Святого Духа. Величне
свято Трійці символізує сходження Святого Духа до апостолів.
Традиційно цей день вважається
початком історії церкви, коли Господь відкрив апостолам повноту
своєї слави у триєдності БогаОтця, Бога-Сина i Святого Духа.
Вітаю Вас зі святом! Нехай у Ваші

домівки приходить мир та Божа
благодать, а серця наповнюються
добром та любов’ю, почуттям надії
і впевненості в завтрашньому дні.
Нехай Господь зішле на нашу Україну мир, спокій та добро! Бажаю
зустріти цей величний і радісний
день з добрими надіями, світлими
помислами та добрими справами,
з вірою та любов’ю до ближнього.
З повагою Бібрський міський
голова Роман Гринус

Ось і завершився конкурс «Найкращий двір Бібреччини». Можемо представити переможців у категоріях:
«Екзотичний ландшафтний ди- «Оригінальні клумби 2020»
п. Марія Лайтер
зайн» п. Леся Гриневецька

«Стильний ландшафтний дизайн 2020»
п. Ірина Герчаківська

Про дату та місце нагородження переможців конкурсу буде повідомлено
додатково.
У подальшому КП Рідне місто за сприяння «Клубу рослин» буде проводити подібні конкурси.
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ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОБУТКИ КУЛЬТУРИ СЕЛА

лубні установи, зокрема
сільські Народні доми,–
головні осередки, навколо яких
існує культурне життя в сільській місцевості. Досить часто вони
є єдиним місцем дозвілля та творчого розвитку для дітей та дорослих.
У ході децентралізації повноваження з утримання закладів культури лягли на плечі ОТГ. Більшість культурних установ не ремонтували протягом десятків років , а вони потребують встановлення системи опалення, капіта-

льного ремонту, оновлення обладнання, апаратури, меблів. Такі
витрати є непомірно великими
для бюджету громади. Крім того,
культура завжди фінансувалася

за «залишковим принципом». А
зараз, особливо під час пандемії
COVID – 19, кошти виділяються
на вирішення нагальніших проблем.
Та все ж треба віддати належне голові ОТГ Романові Гринусу
за підтримку й розуміння щодо
утримання культурних закладів.
Яка ж віддача працівників Народних домів у нашій громаді?
Сьогодні зупинимося у НародноПродовження на 2-й стор.
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СЛАВА СТЕЦЬКО: ПОЧАТОК РЕВОЛЮЦІЙНОЇ РОБОТИ – БІБРСЬКИЙ СЛІД
(До 100-ї річниці з дня народження)
«Я гостро відчувала, що українка. І що нас гноблять. У мені все збунтувалось»
Слава Стецько
Продовження. Початок у попередньому числі.
магання німецьких урядовців зму«І в Бібрці, - продовжує згадувати вались рідко. Але то була Українсь- сити відкликати Акт 30 червня зноСлава Стецько, - ми зібрали великі ка держава і треба було подумати ву не мали успіху. Дали ще час на
збори (з’їхались всі селяни) й оголо- про військо. Це вже була справа роздуми, але даремно. Керівники
сили про самостійність» («Молода нашого уряду у Львові». Нова укра- ОУН (р) стояли на своєму. 15 вересГаличина»,15 березня 2003 року).
їнська управа на вимогу німців, які ня 1941р. очільників ОУН (р) та
Хвиля державотворчих акцій про- боялись пошесті, організувала похо- весь склад Українського державного
котилась краєм, на місцях стали рон помордованих у Бібрській тюр- правління було заарештовано, проформуватись українські управи, мі. При величезному скупченні на- відників відправлено у концтабір
налагоджувалися формування своїх роду на міському цвинтарі у братсь- Закзенхаузен. Українські управи на
служб, господарського життя, наси- кій могилі знайшла вічний приту- місцях розпускались, українське
пали могили героям. Ось як описує лок жертви скажених більшовиць- державотворення фактично припиперші дні німецької окупації в Біб- ких садюг. Відповідальним за орга- нено. Владу перебрали прислані з
рці очевидець події Володимир Гри- нізацію похорону був директор шко- Берліна ляндкомісари. В таких умоцин: «На другий день вранці (01 ли Роман Кулинич (Українське дер- вах Ганна Євгенія Музика, виконулипня 1941р – Т.Ш.) я забрав у сусі- жавотворення. Акт 30 червня 1941. ючи наказ Організації, залишила
дів камеру (фотоапарат – Т.Ш.), яку Збірник документів і матеріалів. Бібрку, перейшла у підпілля і перевони переховували мені, і пішов до Львів – Київ, Літературна агенція бралась до Львова. З 1944 року вона
тюрми. Там я побачив страшну кар- «Піраміда», 2001, с.281).
залишила рідні терени, почалася її
тину. Фотографії, які я там зробив, Ще один цікавий факт з часів пере- закордонна епопея.
поміщені в українському музеї у бування Слави Стецько розповів Ярослав Дякон, як очільник районНью – Йорку. Повертаючись відти, я В.Грицин. «Німці все частіше поча- ної управи, став підпільником і пропобачив як люди розвалюють пам’я- ли навідуватись до районної упра- довжував боротьбу як один із очільтники Сталіну».(«Шкільний дзві- ви. Одного разу прийшли шукати ників ОУН-УПА, працював на різнок». Альманах №1/8 2003, с.10). зброю. Наказали відчинити шафи і них щаблях референтури СБ ЛьвівВолодимир Грицин, на той час член бюрка. В бюрку, при якому працю- щини: обласним референтом (1942ОУН, чекав людей з Організації: вала Музиківна, була замкнена на 1944),краєвим
референтом
(від
«Вони прийшли на другий день ключ шуфляда. Німці запитали: 1945), виконував обов’язки головно(себто 02.07.1941 – Т.Ш.). На рука- «Хто тут працює?» Я відповів: го референта СБ при Проводі ОУН
вах мали синьо – жовті опаски. Ми «фройлян», тому шуфляди не вила- (від 1947).
пішли до районної управи, звідки мали. Коли повернулась Музиківна, Нагороджений Срібним Хрестом
мали починати працю. Молодий відчинила шуфляду. В ній було пов- Заслуги (1947). Загинув 9 листопада
Ярослав Дякон іменував себе голо- но
маленьких
ручних
гра- 1948 року в криївці поблизу
вою. Я добре знав повіт, тому мене нат.» (Шкільний дзвінок. Альманах с.Гринів недалеко Бібрки. Разом з
зробили організаційним референ- №1 (8), с.11).
п’ятьма товаришами. Честь їх пам’ятом, пропагандивний віддали Музи- 11 липня 1941р. Ярослав Стецько ті . Пам’ятаймо героїв – борців за
ківній». («Шкільний дзвінок». Аль- був затриманий гестапо за відмову незалежну Україну.
манах №1/8 2003, с.10). Далі В. Гри- відкликати Акт 30 червня. Арештоцин продовжує згадувати: «Ми по- ваних Я.Стецька разом з секретарем
чали організаційну роботу». Дякон і Романом Ільницьким доставили в
Т.Шах, історик – краєзнавець, член
Музиківна – по селах. Німці показу- Берлін. Там уже був С.Бандера. НаУВАН (Канада)
Продовження. Початок на 1-й стор.

му домі с.Любешка Ланівського
старостинського округу.
«Зберегти традиції та звичаї своєї місцевості» - основне завдання
директорки НД с.Любешка Марії
Мойсей. І результатом праці
п.Марії є фольклорний ансамбль
«Родина», який зворушує своїм
самобутнім колоритом не одного
слухача. Цього року подали документи на присвоєння колективу
звання «народний». За особистий
внесок у розвиток культури Марія
Мойсей нагороджена Грамотами
відділу культури, Департаменту з
питань культури, національностей та релігій ЛОДА, Львівської
ОДА (вручала депутат обласної
ради Т.Бей), Грамотами та Подя-

ками міського голови Р.Гринуса.
Але працювати з колективами, з
молоддю приємніше у чистому,
теплому приміщенні.
Як вирішує ці проблеми директорка НД с.Любешка. «Лише спільними зусиллями всіх рівнів
влади, та й просто з небайдужими
людьми можна вирішити ці проблеми», вважає Марія Степанівна.
Завдяки мікропроектам, за сприяння О.Шуліковского, у Народному домі проведено капітальний
ремонт фасаду та приміщень. Якщо ти працюєш, то і до тебе повертаються обличчям. Так, з легкої
руки волонтера С.Дзядика для
НД придбали ноутбук та копіювальний пристрій.
Найбільше мене, як начальника
відділу культури, тішить, що осто-

ронь культурного життя не залишаються жителі села. Цього року,
за допомогою ініціативних жителів, а саме: Т.Лаби, В.Гірняка,
В.Мойсея,
С.Наконечного,
М.Змислого, С.Мойсея, Р.Гутника,
Р.Горішного придбано і встановлено дерев’яний паркан біля Народного дому.
Варто відзначити той факт, що
ЕНТУЗІАЗМ навіть однієї людини
– Мойсей Марії Степанівни, яка
працює на посаді директора НД
с.Любешка понад 30 років, яка
одночасно є і художнім керівником, і керівником гуртків, і технічним працівником, може змінити
культурне життя СЕЛА.
Люся Сурмач,
начальник відділу культуриг
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ФІНАНСУВАННЯ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ПРОГРАМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Н

езважаючи на зниження надходжень у дохідну частину
місцевих та обласного бюджетів,
поступово розпочинається реалізація та фінансування обласних та
місцевих програм.
На виконання у поточному році
програми капітального будівництва
об'єктів
соціальнокультурного
та
житловокомунального призначення з
обласного бюджету для Бібрської
об’єднаної територіальної громади
передбачено спрямувати кошти в
сумі 1 467 826 гривень, з них на:
- капітальний ремонт підлоги коридорів IV поверху основного корпусу Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім.
Уляни Кравченко м.Бібрка Перемишлянського району Львівської
області – 299 000 гривень;
- капітальний ремонт підлоги Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни
Кравченко м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області
(початкова школа ІІ пов.) –
158 300 гривень;
- капітальний ремонт приміщень
Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уля-

П

ни Кравченко м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області (початкова школа ІІ пов.) –
194 864 гривень;
- капітальний ремонт спортивного
залу Великоглібовицького ЗЗСО ІІІІ ст. ім. Юліана Головінського с.
Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської області –
815 662 гривень.
За станом на нині повністю завершені роботи по двох об’єктах Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни
Кравченко з проведення капітального ремонту підлоги II поверху
початкової школи та капітального
ремонту приміщень II поверху початкової школи. Частково проведено роботи з капітального ремонту
спортивного залу Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана
Головінського.
На вищезгадані об’єкти з обласного бюджету надано кошти в сумі
194 864 гривень, а також у червні
очікуємо наступний транш у сумі
300 000 гривень.
Слід зазначити, що закладам
освіти Бібрської об’єднаної терито-

ріальної громади на закупівлю
засобів для навчання, сучасних
меблів та комп’ютерного обладнання для учнів початкових класів, передбачено спрямувати кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа».
На придбання обладнання, проведення поточних та капітальних
ремонтів освітніх закладів будуть
направлені
кошти
програм
«Спроможна школа для кращих
результатів», обласного конкурсу
проєктів місцевих ініціатив у
Львівській області на 2020 рік, а
також кошти залишку освітньої
субвенції.
Не полишаємо надії, що до початку нового навчального року всі
вищезазначені проєкти будуть реалізовані та профінансовані в повному обсязі.
Відділ фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю Бібрської міської ради

ПРО ВАЖЛИВІСТЬ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ У 2020 РОЦІ

лата за землю є важливим
джерелом наповнення місцевого бюджету нашої об’єднаної територіальної громади. Повнота
надходження коштів від плати за
землю залежить в першу чергу від
повноважень місцевих рад, до
компетенції яких належить прийняття рішень по встановленню
плати за землю на відповідних
територіях, від повноти обліку всіх
земельних ділянок, що фактично
використовуються, який мають
забезпечити органи Держгеокадастру, від повноважень контролюючих органів (Державної фіскальної служби України), які адмініструють цю плату та забезпечують
повноту і своєчасність сплати до
відповідних місцевих бюджетів
земельного податку та орендної
плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, і,
безумовно, від належного обміну
інформацією між усіма цими органами щодо суб’єктів та об’єктів
оподаткування.
Щорічно, і 2020 рік не є виключенням, вносяться зміни до Податкового кодексу України, які змі-

нюють порядок оподаткування
земель. З 1 січня 2019 року набрав
чинності Закон України від
23.11.2018 р. № 2628-VIII «Про
внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок
окремих податків і зборів». Не
оминули зміни і питань, які стосуються плати за землю, зокрема,
повноважень місцевих рад по
встановленню плати за землю на
території
адміністративнотериторіальних одиниць, а також
розмірів ставок земельного податку.
З урахуванням п. 8.3 ст. 8 Податкового кодексу України плата за
землю, яка належить до місцевих
податків в складі податку на майно, запроваджується на відповідній території рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад
об’єднаних територіальних громад. Тому при оподаткуванні земельних ділянок платою за землю
для платників важливим є правильність застосування відповідних

рішень місцевих рад. З метою уникнення будь-яких непорозумінь з
контролюючими органами платникам слід ознайомитись із останніми змінами до рішень місцевих
рад про запровадження плати за
землю на відповідній території.
Це дасть змогу правильно обчислити суму податкового зобов’язання
із
плати
за
землю
та забезпечить повноту та своєчасність надходження коштів до місцевих бюджетів.
Пп. 14.1.147 Податкового кодексу
України встановлено, що плата
за землю – обов’язковий платіж у
складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Відповідно до ст.
206
Земельного
кодексу використання землі в Україні є
платним. Згідно зі ст. 269 Податкового
кодексу
України платниками податку є власники земельних ділянок, земельних
часток (паїв) та землекористувачі.
Податковим кодексом України
визначено, що об’єктами оподатку-
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вання є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які
перебувають у власності.
Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 статті 281 Податкового кодексу України,
має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1
травня поточного року подає
письмову заяву у довільній формі та документи, що посвідчують її
право на пільгу до контролюючого
органу за місцем знаходження
земельної ділянки про самостійне
обрання/зміну земельної ділянки
для застосування пільги. Пільга
починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового
податкового (звітного) періоду, у
якому подано таку заяву.
Пільги по сплаті земельного
податку
Так, згідно ст. 281 Податкового
кодексу України, від сплати
земельного податку у 2020 році
звільняються:
інваліди першої і другої групи;
фізичні особи, які виховують трьох
і більше дітей віком до 18 років;
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких
поширюється дія Закону України

ОГОЛОШЕННЯ!
Втрачене свідоцтво про право власності на житловий будинок в с.
В. Глібовичі на вул. Шевченка,
буд. 128 на ім’я Сотнікової Ірини
Антонівни вважати недійсним.

Випуск №206, 4 червня 2020 р.

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
фізичні особи, визнані законом
особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнення від сплати податку
за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії
фізичних осіб, поширюється
на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не
більш як 2 гектари;
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка): у селах — не більш як
0,25 гектара, в селищах — не
більш як 0,15 гектара, в містах —
не більш як 0,10 гектара;
для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;
для будівництва індивідуальних
гаражів — не більш як 0,01 гектара;
для ведення садівництва — не
більш як 0,12 гектара.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток
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(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та
земельних часток (паїв) в оренду
платнику єдиного податку четвертої групи.
Строк сплати податку
Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності на земельну ділянку, а у разі
припинення права власності або
користування земельний податок
сплачується за фактичний період
перебування землі у власності у
поточному році.
Відповідальність
У разі якщо платник податків не
сплачує узгоджену суму грошового
зобов’язання протягом строків,
визначених Податковому кодексі
України, такий платник податків
притягується до відповідальності у
вигляді штрафу та пені /за несплату податку, фізичних осіб чекає штраф в розмірі 10% суми боргу (при затримці на 30 днів) або
20% при більш тривалому терміні
плюс пеня в розмірі 120% річних
облікової ставки НБУ за кожен
день прострочення
Відділ архітектури, містобудування,
земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету БМР

ФОТОФАКТ

ітаємо ученицю 10-В класу Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Уляни
Кравченко Костирко Марту, тепер уже призерку ІV етапу ХІХ
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
у
номінації
"Література", а також
учителя української
мови та літератури
Ольгу Чабан. Особливої уваги заслуговує
спільна творча робота
"Есе-розвідка життя і
творчості Царика Ярополка Михайловича,
журналіста, краєзнавця, письменника"
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