Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко

м. Бібрка, 17 вересня, 2020 рік | випуск №218 (295)

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА!
Вітаю вас із професійним святом!
Ваша професія — одна з найважливіших на Землі, бо ліси – це
унікальний природний комплекс,
надійний екологічний щит, який
захищає природу й забезпечує
охорону здоров‘я людини.
Плекання цього дару природи –
високе покликання працівників
лісового господарства. Щоденна
праця в усі пори року й за будьякої погоди покликана примножувати зелене багатство країни, гарантувати екологічну безпеку лю-

дей та гармонійну взаємодію суспільства й природи.
Дякую кожному, хто наполегливо працює задля розвитку лісового
комплексу, активно впроваджує
інноваційні технології, любить і
береже природу. Упевнений, що
завдяки високому професіоналізму, досвіду, відповідальному ставленню до справи будуть вирішені зростання, особистого щастя й сіважливі питання відродження мейного благополуччя!
лісів та розвитку регіону в цій ваБібрський міський голова
жливій сфері. Бажаю вам і вашим
Роман Гринус
родинам здоров’я, професійного

Про розвиток фермерства й агротуризму
11 вересня на ранчо «Скарбова гора» (с. Лопушна)
говорили про розвиток фермерства, агротуризму,
гастротуризму, створення зелених садиб. Фермери,
ресторатори, туроператори комунікували про створення нових цікавих локацій та туристичних маршрутів. Організатор заходу— Львівська ОДА.

ФОТОФАКТ

Завершено проєкт «Капітальний ремонт даху із
заміною вікон та дверей фельдшерськоакушерського пункту в с. Підмонастир».Подяка Степанові Пилипу за сприяння в реалізації проєкту.

ФОТОФАКТ

Бібрська
ОТГ
бере участь в
п р о є к т і
«Поліцейський
офіцер громади»
У
Львівському
державному університеті внутрішніх справ відбулась комісія із
заслуховування
кандидатів
на
посади офіцерів громади.
Мета проєкту «Поліцейський офіцер громади» – вийти на «новий рівень комунікації і поліцейського
сервісу», оскільки кожна громада отримає свого офіцера поліції, який буде доступний для населення та
постійно перебуватиме поруч із мешканцями територіальної громади.
На заході був присутній заступник Бібрського міського голови Максим Заблоцький.
Поліцейських оберуть за результатами конкурсу.

Туристичний потенціал громади
збільшується. Днями був апробований новий веломаршрут, що пролягає територією Бібреччини: ЛьвівЖирівка- Лопушна- Бібрка- СвіржПеремишляни- Унів- КуровичіЛьвів.
Дякуємо Григорію Кушті за популяризацію велотуризму на Бібреччині
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Е
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Бібрської міської ради розпочав свою роботу за договором з НСЗУ з 20.05.2019 року. До складу Центру увійшли 3 лікарські амбулаторії, 12 ФАПів, адміністративно-управлінський та допоміжний підрозділи. На початку роботи лікарями Центру було підписано 10500

декларацій з мешканцями Бібрської громади. На сьогодні це вже 13329 декларацій.
За рік роботи за сприяння Бібрської міської ради проведено капітальний ремонт амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини м. Бібрка (корпус №1),
Крім самого ремонту приміщень, проведено вентиляцію та протипожежну сигналізацію, заклад забезпечено гарячою водою, облаштовано пандус для безперешкодного отримання медичної допомоги особами з обмеженими можливостями, Тепер тут є 3 лікарські кабінети лікарів загальної практики, кабінет лікаряпедіатра, маніпуляційний кабінет, пункт щеплень.
Заклад має свою лабораторію, кабінет функціональної
діагностики. Реєстратура під’єднана до електронної
системи, що дозволяє пацієнтам здійснювати запис до
свого лікаря дистанційно, зменшуючи контакт з іншими пацієнтами, що сьогодні є вкрай важливим. Всі
кабінети забезпечені новими меблями. В цьому завдячуємо міській раді і волонтерам. Амбулаторія
забезпечена бактерицидними лампами, дерматоскопами, отоларингоскопами, пульсоксиметрами, пікфлоуметрами,
сумкою-укладкою
медсестри,
сумкоюукладкою лікаря. Для лабораторії було закуплено
автоматичний гематологічний аналізатор, автоматичний аналізатор сечі, центрифуга, пробірки, розчини,
лотки, контейнери. Це дозволило розширити діагностичні можливості і комфортні умови для пацієнтів.
У 2019 році КНП «ЦПМСД» Бібрської міської ради
стало переможцем обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку з придбання медичного обладнання та
інвентарю: за умови співфінансування придбано
електрокардіограф з телемедичним модулем, тонометри, глюкометри, таблиці Сівцева. Центр спільно із
міською радою подав шість проектів, які стали переможцями в конкурсі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2020 році, а саме:
 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в Бібрці (вул. Галицька, 144;
 Капітальний ремонт приміщень кабінетів комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Бібрської міської ради ;
 Придбання медичного обладнання та інвентарю

для амбулаторії в м.Бібрка ;
 Капітальний ремонт кабінетів амбулаторії ЗПСМ
села Свірж ;
 Придбання медичного обладнання для амбулаторії с. Свірж ;
 Придбання медичного обладнання та інвентарю
для амбулаторії ЗПСМ с.Романів.
 Станом на сьогоднішній день реалізовані наступні
проєкти :
 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі
амбулаторії загальної практики - сімейної медицини міста Бібрка.
 Придбання медичного обладнання та інвентарю
для амбулаторії ЗПСМ в м.Бібрка (закуплено біохімічний аналізатор, кардіограф та дефібрилятор).
У
процесі
реалізації
знаходяться
проєкти
«Капітальний ремонт приміщень кабінетів комунального некомерційного підприємства "Центр первинної
медико-санітарної допомоги" Бібрської міської ради»
та «Капітальний ремонт кабінетів амбулаторії ЗПСМ
села Свірж».
Завдяки проєктам-переможцям із обласного бюджету
буде залучено понад 740 тис. грн. і понад 640 тис. грн.
спонсорських коштів, фінансового і нефінансового
внесків ініціативних груп наших мешканців.
Також відремонтовано два ФАПи (у Під’яркові та
Підмонастирі) завдяки перемозі в обласних конкурсах
місцевого розвитку та місцевих ініціатив проєктів, поданих та співфінансованих Бібрською міською радою
при активній участі небайдужих мешканців і завдяки
спонсорській допомозі господарства «Під’ярків» та
Степана Пилипа (Підмонастир).
Завдяки зусиллям і плідній роботі міської ради, громадської організації «Народна Самооборона Львівщини» та «Народного руху України» Центр отримав вагому гуманітарну допомогу, а саме: функціональні ліжка, приліжкові тумби, крісла, столи, холодильник, гінекологічне крісло, штативи для інфузій; візки для
пересування хворих; крісла-каталки, телевізор.
Спільно з Бібрською міською радою подано два
проєкти для отримання авто та обладнання для лабораторії на програму Кусаноне уряду Японії:
«Забезпечення Амбулаторії загальної практикисімейної медицини міста Бібрка автомобілем підвищеної прохідності для медичного обслуговування населення на дому»;
«Забезпечення Амбулаторії загальної практикисімейної медицини села Романів автоматичним гематологічним аналізатором та напівавтоматичним аналізатором сечі».
Реалізація цих проектів очікується до кінця 2020 року.
У структурному підрозділі Центру первинної медико-
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ФОТОФАКТ
Комунальне некомерційне підприємство "Центр
метою покращення освітнього середовища за кошти
надання первинної медико-санітарної допомоги"
Бібрської міської ради та за сприяння міського голоБібрської міської ради стало лауреатом Націонави
Романа
Гринуса закуплено 15 класних дошок для
льного бізнес-рейтингу 2020, зокрема посіло 2
шкіл.
Ось
такі
комбіновані дошки встановлять у закламісце серед суб'єктів господарювання Львівської
дах
освіти
громади.
області за показником "Чистий прибуток", 12 місце—за показником "Рентабельність".
Підприємству присвоєно статус
"Лідер галузі 2020" .

З

санітарної допомоги Бібрської міської ради в амбулаторії ЗПСМ села Романів проведено ремонт 3-х
кабінетів, відремонтовано комин
будівлі. На стадії реалізації знаходиться проект «Придбання медичного обладнання та інвентарю».
Очікується оснащення лабораторним обладнанням згаданого проекту в межах гранту «Кусаноне» уряду
Японії.
Відповідно до затвердженого проєкту «Капітальний ремонт кабінетів
амбулаторії ЗПСМ села Свірж Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області» у
Свірзькій амбулаторії ЗПСМ триває капітальний ремонт кабінетів,
приміщення для лабораторії. На
стадії
погодження
проєкт
«Придбання медичного обладнання
для
амбулаторії
ЗПСМ
с.Свірж» (автоматичний гематологічний аналізатор та аналізатор сечі)».
Обидві амбулаторії від обласної
адміністрації отримали авто підвищеної прохідності. На сьогоднішній
день автомобілі повністю оснащені
аптечками, вогнегасниками, жилетами, аварійними знаками та сезонними колесами.
На роботу КНП «ЦПМСД» Бібрської міської ради, як і інших закладів охорони здоров’я, важкий відбиток наклала пандемія COVID-19.
Центр, його структурні підрозділи,
працівники беруть участь у боротьбі
з COVID-19, адже саме первинна
ланка, сімейні лікарі, сестри медичні є першими, хто контактує з пацієнтами, діагностує хворобу, визначає подальший алгоритм і маршрут
пацієнта згідно з чинними протоколами надання медичної допомоги.
Важливою була і залишається просвітницька робота: центр система-

Бібрська громада серед переможців у
двох номінаціях!
ВІТАЄМО
Бібрську музичну школу (топ-10 мистецьких
шкіл) і Народний дім с.
Любешка (топ-10 Народних домів)
тично поширював актуальну тематичну інформацію через газету
«Бібрські вісті», електронні інформаційні ресурси міста. Створена з
працівників Центру мобільна бригада до кінця серпня здійснила десятки виїздів, взяла проби для 611
ПЛР- та 150 ІФА-тестів. Для безпеки медиків і пацієнтів заклад закупив засоби індивідуального захисту:
маски, рукавиці, окуляри, щитки,
захисні костюми, фартухи, шапочки, бахіли, нарукавники, безконтактні термометри. Велику допомогу
Центру надали депутати, виконавчий комітет, адміністрація Бібрської міської ради: на вказані закупівлі було виділено 90 тис.грн. Не
залишилися осторонь і наші доброчинці, які надавали й надають велику допомогу під час пандемії
COVID-19. За це щира подяка п.
Сергію Дзядику, п. Мар’яну Наугольнику, п. Оксані Денисюк, п. Максиму Заблоцькому, п. Степану Пилипу.
На жаль, епідемія інфікування
коронавірусом наростає. А це ставить додаткові вимоги до Центру
ПМСД, Бібрської міської ради, сільських старост і всіх мешканців ОТГ.
Приємною новиною для нашого
центру стало те, що наш Центр первинної медико-санітарної допомоги

займає 12 місце (Золото) серед суб’єктів господарювання України
(1 206 902 підприємств України учасники) за показником
«Рентабельність» та 2-ге місце
(Золото) серед суб’єктів господарювання Львівської області за показником «Чистий прибуток». На основі досягнень нашому КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради присвоєно статус «Лідер галузі 2020».
Ми робимо все, щоб мешканцям
громади було комфортно в нашому
Центрі, щоб персонал Центру
(лікарі, медсестри, усі працівники)
виправдав їхні сподівання. Дякуємо
Вам за те, що Ви в нас повірили!
Директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Бібрської міської ради
Олександр Горинь
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НОВІ ТУРИСТИЧНІ

ФОТОФАКТ
Ми розробляли цей
Локальний туризм на Бібреччині розвиваєть- знак з любов'ю до Бібся. Що потрібно, аби створити територію гос- реччини. І хай він покращить настрій усім: і
тинності? На Бібреччині такі локації вже є і
тим, для кого Бібреччищоразу з'являються нові. У Клубі Рослин (с.
Стрілки) в суботу відбулися концерт класич- на є рідним домом, і
ної музики просто неба, виставка картин, фо- тим, хто мандруватиме
тосесії з квітами і лебедями, прогулянки біля нашою громадою. Бо
Бібреччина - це "там,
новонасаджених квіткових полів. А ще були
кава, солодощі та вишнівка від керівника під- де ти вдома". Щира
вдячність Ігореві Сурприємства Назара Зінька.
мачу та Володимиру
Болесті за дизайн в'їзного щита, а Андрію
Футорану за якісну роботу.

Здалека можна було спостерігати світлове шоу ( на честь
відкриття парку скульптур PARK3020 в Едем Резорті, а з пагорба, де був концерт, Едем Резорт добре видно). Варто згадати й

таку туристичну атракцію, як повітряні кулі, що летять від
Свірзького замку. Подяка за чудову ініціативу Назарові
Зіньку. Туристичний потенціал Бібреччини величезний!

Он-лайн консультація з Бібрською міською радою
ULEAD Львівський регіональний
офіс на запит Бібрської міської ради провів консультацію щодо широкого кола питань
Насамперед обговорили медицину, зокрема її вторинну ланку. На
території громади сьогодні функціонує структурний підрозділ Перемишлянської районної лікарні. Але
в конексті адмі ністративно територіальної реформи керівництво та фахівці міської ради вже зараз шукають оптимальні шляхи

подальшої долі закладу, щоб забезпечити інтереси всіх зацікавлених
сторін. При цьому, як зазначила,
керівниця ULEAD Львівського регіонального офісу Галина Гречин
дуже добре, що у представників
міської ради є розуміння пріоритетів – насамперед зважати на необхідність забезпечення мешканців
громади якісними медичними послугами.
Радник з питань децентралізації
та мі сце в о го само вр я ду в ання Андрій Гнида надавав роз’яснення щодо перспектив створення

ФОТОзвіт
инулої суботибуло розпочато
перший етап толоки
на старому цвинтарі
в с. Під’ярків. Оскільки роботи дуже
багато, толока відбуватиметься в кілька
етапів! Відтак другий етап толоки відбудеться 19 вересня (субота) 2020 року. Збір о 09:00 год біля
старого цвинтаря. Робочий інвентар: бензопили, бензотримери, сокири та хороший настрій! Дякуємо всім хто прийшов
минулої суботи ! 19 вересня чекаємо ще більше людей!!!

М

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

ЦНАПу в громаді. Він підкреслив
важливість створення такого центру та пояснив юридичні аспекти
відповідних процедур.
Радник із питань муніципальних
фінансів та управління Юрій Голинський відповідав на питання, пов’язані з бюджетним процесом та перспектив майбутніх міжбюджетних
трансфертів. Окрім того, громада
планує запроваджувати бюджет
участі, тому теж отримала відповідну консультативну підтримку від
радників та керівниці ULEAD
Львівський регіональний офіс

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 18.09
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 19.09
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:30 Вечірня
Неділя, 20.09
- 08:30 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
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