Громада — великий чоловік.
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COVID-19 МОВОЮ ФАКТІВ

нформація про поширення недуги COVID-19 у громаді:
 Бібрка: інфікованих—15, вилікувались—1, померли—0, підозри—18;
 Великі Глібовичі: інфікованих—5, вилікувались—1, померли—1, підозри—8;
 Шпильчина: інфікованих—6,
вилікувались—6, померли—0,
підозри—6;
 Лани: інфікованих—1, вилікувались—0, померли—0, підозри—4;
 Свірж: інфікованих—1, вилікувались—0, померли—0, підозри—1;
 Під’ярків: інфікованих—2, вилікувались—0, померли—0,
підозри—3;
У тому числі нові випадки у громаді за 23 червня: Бібрка - 3, Великі Глібовичі -2, Під'ярків - 1.
На Львівщині ситуація така:
За попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус
75 осіб. Скеровано на самоізоляцію 142 осіб.
Знаходиться в стаціонарах 818
хворих: 186 у Львівській обласній

Б

інфекційній лікарні, 144 у Центрі
легеневого здоровя, 84 у 8 міській
клінічній лікарні, 69 у 1 МКЛ, 151
у госпіталі ветеранів війни та репресованих, 68 у Стрийській міській лікарні, 50 у Кам'янка- Бузькій лікарні, 22 в Стебницькій міській лікарні, Сокальська ЦРЛ 27 осіб Рудківська лікарня - 15
осіб, ОХМАТДИТ - 2 особи.
62 людини перебуває на лікуванні у відділенні реанімації. 22
на ШВЛ.

АКТИВНА ГРОМАДА

ібрська громада долучилась у червні ще до
кількох корисних ініціатив.
 Подано два проєкти на Конкурс ініціатив місцевих Карпатських громад. Пріоритет - популяризація і збереження історико-культурної спадщини. Проєкти зареєстровані. Сподіваємося на
п
е
р
е
м
о
г
у
.
1. «Офіс гостинності у мультифункціональному
культурно-туристичному
центрі
«Сокіл» (м.Бібрка, Перемишлянський район,
Львівська обл.) - керівник Ганна Гаврилів, директор БФ "Спадщина UA".
2. Створення етногалереї "Наша оселя" в підвальному приміщенні НД м.Бібрки - керівник Оксана
Довгаль, заступник Бібрського міського голови з
гуманітарних питань
 Бібрська міська рада подала заявку на проєкт
«300000 захисних масок для громад». Щиро
вдячні за підтримку ULEAD з Європою / ULEAD
with Europe

За даними Центру громадського
здоров’я, станом на 24 червня в
Україні підтверджено 39 014 випадків COVID-19, з них 17 409
одужали, 1051 помер. Протягом
останньої доби лабораторно підтверджено 940 випадків.
Інформація з офіційних джерел
(пресслужба ЛОДА, офіційний
сайт МОЗ).
Будьмо пильні!
Редакція газети

К

ожного року, в останню неділю червня, бібрчани приходили до стін колишньої тюрми по
вул. Грушевського, щоб віддати данину пам'яті розстріляним та закатованим у тюрмі НКВД.
Цього року увічнимо пам'ять українських патріотів
26 червня (п'ятниця) о 16:00 год.

Гірка звістка про непоправну втрату сколихнула всю
освітянську родину Бібреччини.
Відіишла у Вічність добра і щира людина - Уляна Горбаль, учителька Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.
Юліана Головінського. У ці скорботні дні розділяємо
невимовнии сум і тугу її близьких і рідних. Світлии та
добрии спомин про Уляну Вікторівну назавжди залишиться в серцях тих, хто її знав, любив і поважав, хто
жив і працював поруч із нею, кого навчала вона.
Віримо, що Всемилостивии Господь прииме її світлу
душу в Царство Небесне.
Вічная пам'ять!
Відділ освіти виконавчого комітету БМР
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равень в українському історичному календарі багатий на різноманітні події: від звитяжних та
обнадійливих: перемога Богдана
Хмельницького під Жовтими Водами, викуп Тараса Шевченка з кріпацтва, повернення його тіла на Україну, народження українського фольклориста, стенографа Володимира
Гнатюка; до трагічних: Емський
указ про заборону української мови,
вбивства
С.Петлюри
та
Є.Коновальця, смерть Наполеона
Бонапарта, який виношував позитивні плани щодо України.
В останній час загострилось ідеологічне протистояння щодо двох травневих подій: 8 та 9 травня. Прихильники «Рускаво міра» горою стоять
за 9 травнем – «День Победи в Великой Отечественной». У той же час
зростає
кількість
прихильників
вшанування загальноєвропейського
8 травня як дня закінчення Другої
Світової у Європі, перемога над фашизмом як день пам’яті і скорботи
за тими мільйонами життів, які
зжер монстр «надлюдини», арійської
«білої бестії», з одного боку, а з іншого «борець» - за світовий комунізм.
Спробуємо зрозуміти європейців.
Смерть людини – це трагедія для
рідних, близьких, друзів. Вшанування пам’яті померлого – це
завжди сумні ритуали, але аж ніяк
не радісні, із салютами та гучними
заходами. А тут йдеться не про одиниці смертей, а десятки мільйонів
(останній генсек КПРС і лідер СРСР
М.Горбачов
признався
до
27
мільйонів загиблих у «Великой Отечественной»). Насправді справа не у
8-му чи 9-му травні, а у тому змісті,
яким наповнюють ці числа. Хочете 9
-го, нехай буде 9 – те, але не шаманьте в цей день, не брязкайте зброєю, не демонструйте сили, не залякуйте світ своєю армадою, яка може
«спопелити США», за словами одного московського ідеологічного мракобіса.
Пам’ять потребує спокою. Це і є той
європейський цивілізований підхід
до дня закінчення війни. Україна
пристала на червоний мак як символ пам’яті за пролиту кров. Георгіївська «лента» тут виступає символом мілітаризму.
Тепер щодо терміну і поняття
«Велика вітчизняна війна». Цей
ідеологічний тренд продовжує бути
каменем спотикання в сучасному
українському суспільстві, особливо
коли прикладає свою ідеологічну
руку Москва через свою п’яту колону. Людина, яка керується логікою
речей, розуміє, що, зрештою, нацизм
і стілінізм однаковою мірою, що
визнано націями, винні у розв'язанні Другої світової, яка почалася у
1939 році. Обидва союзники, які
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ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІНФОРМУЄ
заприятелювали підписанням сатанинської угоди під назвою пакт Ріббентропа – Молотова, фактично
Гітлера – Сталіна, ввергли світ у
шестирічну бойню. Другий період
Другої світової на сході Європи іменується
німецько-радянською
війною.
Для українців, особливо галичан,
цей період (з 22 червня 1941р.) пов’язаний зі страшними масакрами у
тюрмах міст і містечок краю, і важко
повірити, що це робили люди.
Комуно – більшовицький морд
наприкінці червня (22—30) абсолютно демаскував цю злочинну систему, яку пізніше, уже в часи Горбачовської перебудови, один із її
ідеологів Александр Яковлєв визначив як «кримінально- терористичну»
державу
фашистського
типу
(Александр Яковлєв. Омут памяти
Вагриус, - 2001-с.8).
Якщо прийняти, що німецькорадянська війна була вітчизняною
війною, яку вела Вітчизна, мати
народу, то яка б це мала бути
«мачуха», що «поїдала» своїх дітей у
тюрмах з 22 червня 1941р. десятками тисяч. Якщо війна за захист Вітчизни, то чому тисячі опричників із
синіми кашкетами і червоними пагонами замість того, щоб спішити на
кордон і бити ворога, що напав на
«вітчизну», захищати її, мордували
із сатанинським завзяттям мирних
галицьких інтелігентів, свідомих
міщан, селян, громадських діячів,
які в період польської присутності
самовіддано трудилися на благо
української національної справи у
кооперативах, «просвітах», спортивних товариствах, дбали про збереження національної ідентичності?
Хіба нащадки тих замордованих у
тюрмах на початку німецько – радянської війни можуть визнавати її
Вітчизняною? Яка ж це Вітчизна,
яка
замість
того,
щоб,
як
«мама» ,захищати своїх дітей, їх пожирала? А потім, коли 1943-1944р.,
у період звільнення України від
нацистів, мобілізованих беззбройних хлопців навіть у свитках гнала
«вітчизна» під кулі ворога, гатила їх
тілами Дніпро при форсуванні ріки
у 1943р. Так Вітчизна не робить, так
чинить потвора.
Повернімося до початку німецько –
радянської війни. Далі йтиметься
про Бібрку. Про те, що побачили
міщани та люди із сіл, із яких забрали НКВДисти до бібрської тюрми напередодні війни когось із рідні.
Надамо слово очевидцям. Спочатку одному із тих, хто чудом врятувався із бібрського пекла - тюрми. Тим
щасливим у Бога чоловіком був Іван
Шкварко, літератор, родом із Звенигорода Бібрського повіту. Його заа-

рештували у Львові, але через
«завантаженість»
львівських
«Бригідок» 22 червня 1941р. він був
«повернутий» за місцем проживання, на Бібреччину. Зрозуміло, з тюрми у тюрму.
22 червня була неділя. «Ранок був
погідний, скупі промені світла проникали в камеру через загратовані
вікна». Раптом «задрижала вся тюрма від недалеких взривів». Раз,
другий, третій…». Невже війна? Бігме, війна, - не втерпів молодий
Федь Зборівський із Водник». Так
описує Іван Шкварко початок німецько-радянської війни, яку він і його співкамерники зустріли в Бібрській тюрмі. У камері ще були:
Гриць Сновидович з Підгородища,
Дяків зі Старого Села. 23 червня
Івана Шкварка перевезли в іншу
камеру - №7. У цій тюремній «оселі»
він застав студентів ветеринарії зі
Львова Юрка Свищука та Маріана
Жегановича, (обидвох заарештували по дорозі додому, у село Вовків
на
Перемишлянщині),
Миколу
Дучія з Романова. «Перед вікнами
нашої сьомої камери, - продовжує
згадувати І.Шкварко; - заїхало якесь вантажне авто, зупинилось, але
мотор зловіщо гудів… На камінному
тюремному коридорі загриміли раптом нервові, важкі кроки. Ми почули такі ж нервові вигуки—і несподівано з лоскотом відскочили двері
котроїсь із камер. Вихаді, растаку
твою мать!, - роздався лютий, охриплий москальський проклін. Хтось
вийшов. Ми загострили слух…і пронизливе «гр-им!» струсонуло стінами
тюремного коридору. На обличчях
товаришів я побачив застиглий, блідий жах: Розстрілюють!».
За хвилину все повторювалось,
гримів постріл, ревів мотор…
І
так
камера
за
камерою
«очищались» від «ворогів народу.»
На якийсь час мотор замовчав…
трупи вантажили на машину.
«Скільки їх було – запитує сам себе
Шкварко: може, двадцять, може,
тридцять…авто виїхало кудись за
місто».
28 червня 1941р. злочинці продовжували свою «роботу». Остання камера. В ній 11 в’язнів… після
викликів залишилося 6…Минуло
декілька хвилин, нікого не кличуть.
Чути рев літаків, з яких стріляють…
В тюрмі тихо. В’язні зрозуміли, що
більшовицькі опричники втекли.
В’язням вдалося розбити двері камери підручними матеріалами із
нар, вирватись на волю, допомогти
вибратися ще й тим, що залишились ще в інших камерах.
(Продовження в наступному числі
газети)
Т.Шах, історик, заслужений вчитель
України, член УВАН (Канада)
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ЧОМУ СУТТЄВО ЗРОСЛА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК)?
Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на
01.01.2020* (гривень за 1 гектар) за даними офіційного вебсайту Держгеокадастру України
(https://land.gov.ua/icat/otsinka-zemel/)
№
з/п

13

Регіон

Рілля, перелоги

Багаторічні насадження

Сіножаті

Пасовища

Львівська область

21 492,00

27 091,21

5 797,63

4 089,95

*- значення нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарських угідь відповідно до загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Відповідно до ст. 12 Податкового кодексу України
органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Так з метою дотримання вимог Закону України № 1160 від 11.09.2003 року «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та норм Податкового кодексу України, інформуємо про прийняті Бібрською міською
радою рішення від 17 травня 2019 року про встановлення місцевих податків та зборів на території Бібрської ОТГ (до якої входять Стрілківський, Свірзький,
Великоглібовицький, Ланівський, Романівський старостинські округи), що набули чинності з 01 січня
2020 року та є висвітлені на сайті Бібрської міської
ради
http://www.
bibrka-rada.gov.ua у
вкладці
«Рішення». Слід зазначити, що в порівнянні з 2019
роком (коли ще діяли попередні рішення сільських
рад) суттєво збільшено ставку земельного податку, а
саме за земельні ділянки земель житлової забудови,
нормативну грошову оцінку яких проведено для фізичних осіб із 0,03 % на 0,1% та земель сільськогосподарського призначення із 0,3% на 1%.
Звертаємо увагу громадян – власників земельних

ділянок, що відповідно до норм Податкового кодексу
України нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться податковими органами.
Власники земельних ділянок та об’єктів нерухомості
у визначений Законом термін отримають податкове
повідомлення – рішення (квитанцію), в якому буде
зазначена сума та реквізити для сплати податків.
Сплатити земельний податок потрібно до 29 серпня
поточного року.
Рішенням Бібрської міської ради №385 від
17.05.2019 року «Про встановлення ставок та пільг зі
сплати земельного податку на 2020 рік Код згідно з
КОАТУУ 4623310300» визначено перелік фізичних
осіб, які звільняються від сплати земельного податку.
У разі, якщо у власності громадянина перебувають
об`єкти нерухомості, що підлягають оподаткуванню та
ним не отримано податкове повідомлення–рішення
(квитанцію), слід звернутись до державної податкової
інспекції за місцем реєстрації з документами на право
власності для проведення звірки та отримання реквізитів для сплати податку до бюджету.
Виходячи із вищевикладеного, виконавчий комітет
Бібрської міської ради повідомляє вам про обов’язковість сплати податків до місцевого бюджету за
несплату яких ви несете відповідальність перед Законом.
Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету
БМР
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івень фінансової забезпеченості об’єднаних громад і надалі
залишається одним із головних аспектів у питаннях визначення їхньої спроможності забезпечувати
виконання тих завдань і функцій,
якими вони наділені. Безумовно,
спроможність громади вимірюється
багатьма чинниками та параметрами, однак фундаментальним компонентом її життєдіяльності є фінансові ресурси. Ефективність виконання місцевими органами влади
своїх функцій, серед іншого, залежить від обсягів отримуваних на
відповідній території доходів або
від суми коштів, що надається
центральною владою на виконання
делегованих повноважень.
Днями департаментом фінансів
Львівської обласної державної адміністрації було сформовано рейтинг
об’єднаних територіальних громад,
який відображає свого роду як фінансову спроможність територіальних громад за результатами їхньої
діяльності упродовж 5-ти місяців
поточного року, так і їхню інвестиційну привабливість.
Приємно відзначити, що наша
молода громада у даному рейтингу
(нам лише 1,5 року) посідає 20 міс-

це із 40 наявних об’єднаних територіальних громад Львівської області.
Попереду в рейтингу розміщуються
громади, які мають певні стартові
умови, а саме:
– наявність на території ОТГ бізнесових структур (особливо великих
підприємств), бюджетних установ
та АЗС;
– близькість до обласного та районного центрів;.
– об’єднання сильної громади з
однією або двома слабкими громадами.
Із п’яти громад, які розпочали
свою діяльність у 2019 році, попереду Зимноводівська, Радехівська та
Лопатинська ОТГ, дві останніх із
дефіцитом заробітної плати (60,9 та
33,8 відсотка місячного фонду).
Аналіз проведено із урахуванням
показників, які характеризують
фінансові аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад Львівщини. Крім того, окремі показники найбільш об’єктивно відображають ситуацію фінансової спроможності громади лише після закінчення бюджетного року.
1. Надходження податків, зборів і
платежів на одного мешканця, без
урахування трансфертів (22-ге міс-

це). Зменшення надходження платежів до міського бюджету пов’язане із запровадженням на території
України заходів пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції
COVID – 2019 (звільнення у березні
місяці від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно).
На сьогоднішній день збільшення
надходжень податків, зборів і платежів до міського бюджету, залученням інвестицій є одним із пріоритетів, над чим необхідно працювати в
подальшому нашій громаді.
2. Видатки загального фонду міського бюджету на одного мешканця
громади (17-те місце). Протягом
січня-травня 2020 року кошти загального фонду спрямовувались на
захищені видатки загального фонду міського бюджету та заходи пов’язані з поширенням коронавірусної
інфекції COVID – 2019. Це ознака
того, що кошти зароблені громадою
витрачаються раціонально.
3. Видатки на утримання апарату
управління у розрахунку на 1-го
мешканця (13-те місце). Це розуміння того, що в нашій громаді у
порівнянні з іншими громадами
працюють фахівці з помірним рівПродовження на 4-й стор.
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ФОТОФАКТ
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суботу, 20 червня ,у Під’яркові було проведено
толоку біля криївки в лісі Кліщова. Вирізано
чагарник, прибрано сухі дерева та покошено траву.
Також прибрано дорогу, яка веде від кар‘єру до Кліщової. Хочемо висловити велику подяку всім учасникам толоки, зокрема: Роман Гринус, Степан Василюк, Орест Гриновець; Оксана Довгаль; Олег Довгаль; Олег Березюк; Максим Заблоцький; Роман
Брездень; Тарас Брездень; Ігор Матвіїшин; Іван
Устяк; Назар Миколів; Володимир Процик; Ігор
Стах; Іван Горішний; Василь Коваль; Микола Драч;
Андрій Домарадзький; Анатолій Гурин; Федір Брездень; Денис Кулеба.
Разом ми робимо велику справу та внесок в історично-культурну спадщину с. Під‘яркова.
Початок на 3-й стор.

нем заробітньої плати.
4. Капітальні видатки на 1-го мешканця (29-те місце). Цей показник
є низьким через те, що в першому
півріччі поточного року кошти, які
планувалось надати на реалізацію
проєктів місцевого розвитку, було
спрямовано на заходи протидії коронавірусній інфекції. Станом на
нині поступово розпочато фінансування проєктів місцевих ініціатив
та інших програм капітального,
соціально-культурного та житловокомунального призначення.
5. Рівень дотаційності міського
бюджету (22-ге місце). Загалом міський бюджет отримує субвенції з
державного та обласного бюджету,
що частково забезпечує діяльність

П

закладів освіти та охорони здоров’я.
6. Частка видатків заробітної плати у видатках загального фонду
бюджету ОТГ (14-те місце). Це результат того, що кошти міського
бюджету не проїдаються порівняно
з деякими громади, а спрямовуються на розвиток громади.
7. Відсутність дефіциту фонду оплати праці. Це одне зі значних досягнень громади і свідчить про ощадливість і раціональне використання коштів. Саме це є проявом вдалого менеджменту в нашій ОТГ.
Загалом, Бібрська об’єднана територіальна громада є економічно
спроможною і відповідно до даного
«Рейтингу об’єднаних територіальних громад за січень-травень 2020
року» залишила позаду себе грома-

ди, які утворилися у 2015-2018 роках (Гніздичівська, Ходорівська,
Новокалинівська, Судовишнянська
та Новострілищанська і т.д.), на які
свого часу було спрямовано значний ресурс із Державного бюджету
у вигляді субвенції на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
У підсумку слід наголосити, що
Бібрська громада своїми зусиллями
розробляє і реалізовує проєкти для
розвитку громади (лише за цей рік
планується реалізувати понад сорок
різноманітних проєктів), що в майбутньому дозволить змінити громаду на краще.
Відділ фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та
контролю

УКРАЇНА ПОВЕРТАЄТЬСЯ В ЧАСИ ЯНУКОВИЧА ЧИ КУЧМИ?

ереслідування волонтерів та
патріотів. Волонтери й патріоти сидять у в’язницях та зазнають
політичного переслідування. Без
доказів та відповідного слідства.
Свобода слова все більше утискається, тепер за насмішки над президентом, який все життя сміявся з людей, можна отримати сувору догану
або й кримінальну відповідальність.
Українська мова знову в небезпеці.
Останнім часом влада почала озвучувати тези щодо перегляду закону
про мову. Нібито в нас є ще якась
«інша сторона», яку потрібно також
почути. Депутат від слуг народу Максим Бужанський уже втретє виносить на засідання комітету з гуманітарної та інформаційної політики
законопроєкт №2362, який передба-

чає зміни в законі про мову і освіту,
за яким учні 5-11 класів з 1 вересня
2020 року мають перейти на навчання українською мовою, які досі
навчались російською.
Скорочення витрат на армію, також скорочення самої армії й надання премій поліцейським, які б’ють
цивільних людей просто на вулиці.
За інформацією Генштабу, під красивим європейським словом
«оптимізація», планується масштабне скорочення ВСУ. З різних джерел відомо, що масові скорочення
відбудуться в Сухопутних військах,
Повітряних силах, Морській піхотіта ДШВ – по декілька тисяч осіб. У
той час, коли МВС поповнює свої
ряди зрадниками та гвалтівниками,
знищується наша безпека та захист.

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

Отже, ми стоїмо на порозі великого
хаосу, свавілля та зради. Настав час
об'єднатись патріотичним силам
України— задля того, аби дилетанти та регіонали при владі припинили нищити нашу державу. Потрібно
мобілізувати всі проукраїнські сили,
щоб не дати ворогу посіяти ворожнечу в нашій державі. Тому що чим
ближче до місцевих виборів, тим
більше йде наступ на все українське.
Ми не можемо зараз витрачати
свій ресурс на боротьбу один з одним, маємо об'єднатися й показати,
що у скрутні часи українці діють
злагоджено. Разом ми сила! Україна
обов'язково переможе.
Сергій Дзядик, волонтер, голова ЛКО
"Народний Рух України"
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