Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ПАРЛАМЕНТ ПРИЗНАЧИВ ЧЕРГОВІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
15 липня Верховна Рада України прийняла постанову 3809 про
призначення чергових місцевих
виборів на 25 жовтня 2020 року.
За це рішення проголосували
326 народних депутатів.
Згідно з проектом постанови на
неділю, 25 жовтня цього року,
призначаються чергові вибори
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Шановні працівники
бухгалтерської сфери!
Прийміть найщиріші привітання
з професійним святом –Днем бухгалтера!
Бути бухгалтером нелегко, бо ця
професія вимагає значної відповідальності і високого професіоналізму.
Напевно, немає ніякої іншої професії, яка б так гармонійно поєднувала розсудливість і спонтан-

Р

Чергові вибори не проводяться на
тимчасово окупованих територіях
Криму та Донецької і Луганської
областей. Також чергові вибори
не проводяться до обласних рад
Донецької і Луганської областей
через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх
громад області.
Чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року не проводяться у

разі проведення в цей день перших виборів депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів. Нагадаємо, що перші
вибори своєю постановою має
призначити Центральна виборча
комісія.
Фінансуватися місцеві вибори
мають з державного бюджету.
Портал «Децентралізація»

ність, емоції і стриманість, тонку
інтуїцію і точний розрахунок. Тому це свято – день визнання поваги, значущості та важливості роботи кожного окремого бухгалтера!
З нагоди свята від усієї душі бажаю міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, легкості у вирішенні будь-яких питань і завдань, успіхів і натхнення в робоЗ повагою Бібрський міський голова
ті, професійної рівноваги та особиРоман Гринус
стого щастя.

ФОТОФАКТ

еалізовано мікропроєкт «Капітальний ремонт
даху Народного дому в селі Волощина» Перемишлянського району Львівської області.
Загальна сума проєкту становить 278,182 грн.
Згідно з договором № 31/03 від 16.03.20 р. сума становить 268, 453 грн.
Профінансовано: з обласного бюджету- 0; з міського
бюджету -72,182; спонсорські кошти -106,000;
Роботи виконані 100%

З

ФОТОФАКТ

реалізовано ще один мікропроєкт “Придбання
інтерактивного мультимедійного комплексу для
ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки ”. Загальна вартість проєкту
51 500 грн.
Джерела фінансування: обласний бюджет - 25 750
грн., місцевий – 12 750 грн., кошти громади - 13 000
грн.
Керівник проєкту - Собейко Богдан Васильович, директор ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки .
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МАТЧ ПАМЯТІ

У

неділю, 12 липня, у футбольній спільноті Бібреччини відбулась непересічна подія – матч
пам’яті лікаря футбольних команд
Герчаківського Дем’яна Степановича. Батько багато років присвятив
себе надзвичайно непростій лікарській професії у футболі, адже спортивні баталії є доволі травматичними, а інколи ушкодження спортсменів є надто важкими.
У цей день свої корективи у проведення футбольної зустрічі внесла
дощова погода, однак було вирішено провести матч на шкільному
майданчику зі штучним покриттям. Зустрічалися команди ФК
«Галичина» (гравці 1977-1985 р.н.)
та ФК «Галгаз» (гравці 1976 р.н. та
старші), які в 90-х, 2000-х роках
гучно про себе заявляли у футбольних першостях Львівщини. Після
виконання гімну до учасників звернулась запрошена організаторами
Ірина Герчаківська, яка побажала
всім учасникам здоров’я та футбольної наснаги.
За статусом ця гра була товарись-

кою, однак пристрасті були неабиякими. Рахунок зустрічі змінювався як в одну, так в іншу сторону, та
врешті-решт матч завершився бойовими 7:7. Після матчу всі учасники були нагороджені пам’ятними
медалями, цінними іменними подарунками, а також відвідали на
міському кладовищі могилу лікаря
Герчаківського Дем’яна, помолившись і запаливши свічку скорботи.
Дружня зустріч завершилась прекрасними спогадами, якими в цей

вечір поділились справжні футбольні авторитети Бібреччини – Барановський В., Бега Я., Закалюжний П. та інші. Висловлюємо слова
вдячності щодо організації матчу
пам’яті лікаря команд нашого батька - Дем’яна Степановича Герчаківського—Степану Пилипу, Ігорю
Баб’яку, Володимиру Закалюжному. Сподіваємось, що славні футбольні традиції Бібреччини продовжуватимуться і в майбутньому.
Святослав і Ростислав Герчаківські

ЦЕЙ ТИЖДЕНЬ – ВИРІШАЛЬНИЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

тижня «Слуги народу» спільно з ОПЗЖ плаЦ ього
нують протягнути в парламенті антиукраїнсь-

кий законопроєкт 2362 «слуги народу» Бужанського,
мета якого – тотальна русифікація української освіти.
Саме такий «подарунок» підготувала монобільшість
до 30-річчя Декларації про державний суверенітет
України.
Цей проєкт, який є найбільшою загрозою українській
мові й освіті з часів Януковича, передбачає внесення
змін у закони про мову і про освіту.
Давно запланований і підготовлений з 1 вересня
2020 перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл
на навчання українською мовою буде скасовано аж до
вересня 2023 року.
Крім того, вносяться зміни до закону «Про повну загальну середню освіту», а саме: вилучається норма
про обов’язковий обсяг навчання державною мовою
(не менше 80 % річного обсягу навчального часу) для
осіб, які належать до національних меншин, при здобутті базової або профільної середньої освіти у державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти.
Більше того, навіть у школах з української мовою
навчання можна буде викладати «декілька предметів» російською!
Це – шлях до тотальної русифікації освіти. Ми не
маємо права цього допустити.
Проти законопроєкту 2362 виступають профільний
гуманітарний комітет Верховної Ради, Міністерство
освіти і науки, Міністерство фінансів, десятки і сотні
представників громадських організацій, діячів культури й освіти, органів місцевого самоврядування.
Підтримувати цей провокаційний антиукраїнський
проєкт можуть лише люди, які діють проти української держави в інтересах Москви.
«Європейська Солідарність» закликає всі патріотичні
сили і всіх небайдужих громадян об’єднатися і не до-

пустити ухвалення реваншистського законопроєкту
Бужанського.
Ми закликаємо всіх, кому дорога наша мова і українська освіта, у четвер 16 липня о 9.00 вийти під стіни
парламенту і не розходитися доти, доки проєкт Бужанського не буде знято з розгляду.
Закликаємо патріотичні середовища по всій Україні
рішуче протидіяти русифікаторським намірам влади
в усіх доступних формах.
Закликаємо спікера Разумкова припинити дії з розколу і русифікації України, негайно зняти русифікаторський законопроєкт 2362 з розгляду на нинішній
сесії і не вносити до порядку денного наступних сесій.
Закликаємо кожного народного депутата незалежно
від партійної чи фракційної приналежності стати на
захист української освіти і публічно підтримати нашу
позицію, а якщо дійде до голосування – голосувати
проти антиукраїнського законопроєкту.
Ми попереджаємо Зеленського, Разумкова і керівництво партії «Слуга народу», що вони несуть усю повноту відповідальності за наслідки їхньої антиукраїнської провокації.
Максим Заблоцький заступник Бібрського міського голови з фінансово-економічних питань
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ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІНФОРМУЄ
07 липня директорка Народного дому с. Лани Ганна Токар та бібліотекарка Олена Хмарна з учасниками художньої самодіяльності презентували онлайн -вітання «Віночок на Івана Купала».
 08 липня бібліотекар Ольга Стеців КЗ «ПБ Бібрської міської ради» підготувала онлайнпрезентацію «Добірка книг, які допоможуть зрозуміти себе і світ довкола» (для тих, хто любить психологію).


ОГОЛОШЕННЯ
На час адаптивного карантину Бібрська міська бібліотека обслуговує читачів щовівторка та
щочетверга з 10.00 до 17.00 год.
Не забудьте одягати маски та рукавички!

КЗ “ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ БМР ІНФОРМУЄ

У

відділенні соціальної допомоги вдома проведено дві перевірки роботи соціальних робітників щодо якості надання соціальних послуг та складено відповідні довідки.
Подано в Департамент соціального захисту населення щоденну інформацію щодо кількості працівників, одиноких, одинокопроживаючих громадян
похилого віку, осіб з інвалідністю, які захворіли на
коронавірус, та заходи, що вживаються для його
профілактики.
Фахівець із соціальної роботи повторно відвідала
сім’ї опікунів/піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів. Було перевірено умови проживання, виконання покладених на них обов’язків,
цільового використання коштів, які, відповідно до
законодавства, призначаються та виплачуються. На
території Свірзького старостинського округу відвідано повторно сім’ю, яка опинилася у складних життєвих обставинах.
Брали участь у засіданні комісії з питань захисту
прав дитини Бібрської міської ради, на якому розг-

лянуто ухвалу Перемишлянського районного суду
Львівської області.
Переглянуто матеріали КЗ ”Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської ради щодо взяття
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, під соціальний супровід з метою надання необхідних соціальних послуг. На підставі рішення
комісії з питань захисту прав дитини Бібрської міської ради фахівцем із соціальної роботи Горбаль Б.Б.
взято під соціальний супровід сім’ю Максимик. Їм
була надана допомога в оформленні та отриманні
документів: паспорта для матері, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та дублікату свідоцтва про народження дитини.
Завдяки Львівській освітній фундації “Громада для
сім’ї” провели блок навчань про організацію праці з
волонтерами та їх пошук, фандрейзинг і написання
грантових заявок. Взяли участь у онлайн — нараді
щодо специфіки випадків домашнього насильства.
Директор КЗ "ЦНСП"
Світлана Пономарьова

РУСИФІКАЦІЯ ОСВІТИ! ОСТАТОЧНЕ ЗНИЩЕННЯ ЗАКОНУ ПРО МОВУ!

У

четвер, 16 липня, з подачі
голови ВР Разумкова (партія
«Слуга народу») депутатом Бужанським буде внесено в розклад засідання парламенту антиукраїнський законопроєкт 2362, який змінює закон про мову та освіту! Якщо даний законопроєкт ухвалять,
то 1 вересня 2020 року буде скасовано перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську
мову навчання. Натомість у будьяких школах (у тому числі й українських) буде дозволено викладання російською. «Слуга народу» та
ОПЗЖ хочуть протягнути антиукраїнський законопроєкт в догоду
Медведчуку та проросійським силам. Закликаємо Голову ВР Разумкова негайно зняти цей відверто
зрадницький закон з розгляду, а
також висловити свою позицію та
не підтримувати законопроєкту

Ростислава Тістика. В іншому випадку ми будемо розцінювати це
як підтримку наступу на українську мову! Також закликаємо директора департаменту освіти й науки
на Львівщині та члена ради
«Слуги народу» на Львівщині Олега Паску висловити свою позицію
щодо цієї ганебної ситуації! Ми не
допустимо тотальної русифікації в
нашій державі. Народний Рух України буде захищати українську
мову всіма способами! Закликаємо
всі патріотичні сили та організації
об’єднатись та публічно висловити
свою позицію щодо зрадницького
закону 2362! 16 липня о 9.00 ми
будемо біля пам’ятника Шевченкові! Всі, кому не байдужа доля ук2362 представників «Слуги наро- раїнської мови, долучайтесь! Раду» на Львівщині, а саме: Ореста зом не дамо зрадити мову та освіСаламаху, Святослава Юраша, ту!
Юрія Камельчука, Ірину Верещук,

Сергій Дзядик, голова ЛКО
"Народний Рух України"»
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В

ічна слава Героям!
Днями під час обстрілу українських позицій російськими найманцями
загинув захисник з Жидачівщини, молодший лейтенант Тарас Матвіїв—
молодий офіцер, у якого все життя мало
бути попереду. Він захищав український народ від ворогів, щоб звуки вибухів і свист куль для нас не були знайомі. Але ворожа міна забрала його від
нас. Війна триває і безжально забирає
життя кращих синів України.
Ми не маємо права забути, що у нас
триває війна. Ми маємо пам’ятати наших захисників, життя яких були покладені на вівтар війни.
Вічна слава Героям!

П

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

родовжуємо працювати над вивченням історії УПА на теренах Бібреччини, зокрема історії повстанської криївки в с. Під'яркові. Як раніше
повідомлялося, розчищено територію довкола пам'ятного місця, відновлено лісову дорогу до неї. Що
зроблено тепер:




09 липня на базі
Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст.
ім.Уляни Кравченко відбулося
ЗНО з історії
України. У пунна музей "Тюрма на Лонцького" скеровано лист
кті тестування
із проханням допомогти в пошуку документів були
створені
про криївку в Під'яркові;
безпечні умови
- виготовлено вказівники до криївки, аби кожен для 223 учасників та 38 залучеохочий міг самостійно знайти це місце.
них працівників. Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть оголошені до 25 липня.
Дякуємо усім за злагоджену роботу, відповідальність та дотримання карантинних вимог.
Випускникам бажаємо успіхів та здійснення мрій!!!
Відділ освіти виконавчого комітету БМР

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 17.07
- 08:00 Свята Літургія за молодих
Субота, 18.07
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 18:00 Заняття з дітьми, які готуються до
першого причастя
- 20:00 Вечірня
Неділя, 19.07
- 09:00 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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