Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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Дорогі освітяни!
вітаю вас із професій- Глибока повага вам, дорогі колеЩ иро
ним святом – Днем праців- ги, за високий професіоналізм,
ників освіти! Усіх нас об’єднує
спільна мета—допомагати молодій генерації пізнавати довколишній світ, набувати необхідних
умінь та навиків , а найголовніше – розвивати їхні здібності і
таланти. Моральні й духовні
цінності—це ті важливі пріоритети, які ви щодня плекаєте. Ви
допомагаєте дітям обрати ту сферу життя, у якій вони знайдуть
себе.

невтомний творчий пошук і прагнення виховати яскравих особистостей, соціально активних громадян, справжніх патріотів України.
Бажаю вам міцного здоров’я,
життєвої сили, енергії та наснаги для досягнення нових успіхів
у професійній діяльності! . Опти- кої спільнот, визнання у суспімізму у всіх починаннях, віри в льстві. Усіх вам гараздів і благ!
себе та своїх школярів, розумін- Бібрський міський голова
ня з боку учнівської та батьківсьРоман Гринус

Шановні працівники біб- накопичені упродовж багатьох ктуального потенціалу наших
віків різними народами.
ліотечної сфери!

Незважаючи на бурхливий розвиток інформаційних технологій, суспільство, на щастя, і досі
не може уявити життя без традиційної книги, яка перетворює
людину в Особистість, виховуючи в ній прекФОТОФАКТ
расні
духовні
якості.
авершується реалізація проєкту "Придбання
обладнання, інвентарю та предметів довго- Шановні бібліоПрийстрокового користування для Великоглібовицького текарі!
ЗЗСО І-ІІІ ст.ім.Юліана Головінського". Загальна міть щирі вітанкошторисна вартість - 249,350 тис.
ня та слова вдяОбласний бюджет:104 800 грн.
чності за вашу
Бюджет ОТГ:69 385 грн.
благородну міСпонсорські
кошти:
сію, за внесок у
75 170 грн.
розвиток інтелеПрийміть найщиріші вітання з
нагоди Всеукраїнського дня бібліотек! Книги – необхідна частина життя суспільства, а бібліотеки – це своєрідна пам'ять людства, у якій акумулюються знання,

З

земляків. Бажаю міцного здоров’я, добробуту, творчих успіхів,
вірних друзів та однодумців, миру і злагоди!
Бібрський міський голова
Роман Гринус

Голова Бібрської об’єднаної територіальної громади, колектив працівників Бібрської міської
ради та Свірзького старостинського округу висловлюють щирі співчуття в.о.старости Свірзького старостинського округу Серняку Івану Михайловичу з приводу важкої втрати – смерті батька Серняка Михайла Івановича.
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ГРОМАДА-СИЛА. ЛАНІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

а час існування об’єднаної
громади ми з Вами зробили
дуже багато. Ця робота зроблена лише завдяки створенню
громади й поєднанню зусиль
ефективних управлінців з активними місцевими мешканцями, і це робота не когось одного, а дуже багатьох людей.
Ось перелік проєктів, реалізованих за цей час на території Ланівського старостинського округу
Проєкти місцевого розвитку
2019 – результати

Капітальний ремонт даху
будівлі школи с. Любешка

ського району Львівської
області
Вартість проєкту 153,400 тис.грн
Реконструкція вуличного освітлення с.Серники Перемишлянського району Львівської області
Загальна вартість проєкту 295,
000 тис.грн.
Проєкти, видатки на які здійЗаявник - ініціативна група шкоснювались за кошти обласних
ли с. Любешка
програм
Керівник проекту - Віра Юзва
Програма “Зовнішнє освітленСпонсор проекту—ТзОВ «Сфера
ня населених пунктів Львівсьсім» (керівник Олег Мельник)
кої області на 2017-2020 роки”
Загальна вартість проєкту

Реконструкція вуличного
455,245 тис. грн.
освітлення с.Любешка Пере
Капітальний ремонт
мишлянського району
приміщень Народного дому
Львівської області
с.Любешка

Відділ освіти Бібрської міської
ради
Керівник проекту Юзва Віра
Спонсор проекту ФОП Вітр Микола Ярославович
Загальна вартість проекту
247,165 тис.грн
Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради

Закуплено мультимедійні
комплекси для ЗЗСО с. Лани



Ініціативна група Народного дому с.Любешка
Керівник проекту М.С.Мойсей
Спонсор проекту ТзОВ «Сфера
сім» (керівник Олег Мельник)
Загальна вартість проєкту
409,800 тис.грн.
Проєкти, видатки на які здійснювались за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Бібрської об’єднаної територіальної громади

Реконструкція вуличного
освітлення на вулиці Шевченка с.Лани, Перемишлян-

Проведено поточний ремонт
пристроїв блискавковідводів
та контурів заземлення
будівель ЗЗСО с. Лани та
Любешка

Сплановано і підсипано дороги в селах Лани, Любешка, Серники,
Загальна вартість проєкту
Загальна вартість усіх проектів
913,185 тис.грн
понад 2,5 млн. грн. (2.473 без доПроекти місцевих ініціатив ріг)
переможці обласного конкурБібрська міська рада використала
су 2020 року
максимум можливостей, аби змі
Капітальний ремонт із замінити те, що не мінялося роками .
ною вікон та дверей в будівПодяка всім, хто працював.
лі "Філії Бібрського опорного
загальноосвітнього закладу
середньої освіти І-ІІІ ст. ім.
Уляни Кравченко села Любешка І-ІІ ступенів"

Виконавчий комітет БМР
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ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ІНФОРМУЄ

Е

фективне використання земельних ресурсів має
винятково важливе значення для сталого розвитку земельних відносин України. Цьому має бути підпорядковане реформування земельних відносин, на
основі якого здійснено перехід до різних форм власності на землю, запроваджено платного землекористу-

2019

Земельний
податок
з
юридичних
осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний
податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних
осіб

506484,1

2020
станом на
18.09.2020р
286317,96
63,63%

1569892,7

920834,82

76,35%

477005,6

886663,49

236,82
%

329436,9

187117,09

71,20%

вання та орендних відносин.
На території Бібрської міської ради за 2019- 2020
роки надходження по земельному податку становить:
Згідно з підписаним меморандумом між Бібрською
міською радою та Держгеокадастром на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Львівській області передано, а рішенням Бібрської міської
ради прийнято у комунальну власність 519 земельних
ділянок загальною площею 2901,4909га. З загальної
кількості земель Бібрської міської ради зарезервовано
земельні ділянки для створення громадських пасовищ та сформовано перелік інвестиційно привабливих земельних ділянок.
Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради надав пропозиції щодо резервування земельних ділянок для створення громадських
пасовищ із земель сільськогосподарського призначення, які розташовані :
Романівський старостинський округ—17 земельних
ділянок площею 180,1577 га;
Стрілківський старостинський округ—17 земельних
ділянок площею 97,3811га;
Свірзький старостинський округ - 17 земельних
ділянок площею 189,3720га;
Ланівський старостинський округ - 25 земельних
ділянок площею 172,6644га;
с.Шпильчина—2 земельні ділянки площею 9,61га;
Великоглібовицький старостинський округ—не зарезервовано жодної ділянки
Землевпорядники відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради спільно зі старостами старостинських округів сформували перелік
інвестиційно привабливих земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, права оренди, які планують продати на відкритих
земельних торгах.
Площа земельних масивів, що пропонуються інвесторам для ведення с/г та не с/г бізнесу, становить
155,7066 гектарів - 24 ділянки , з них:
по Стрілківському старостинському окрузі (4 ділянки
загальною площею 17,9655 га);

по Свірзькому старостинському окрузі (5 ділянок загальною площею 40,5671 га);
по Романівському старостинському окрузі (5 ділянок
площею 38,6028 га);
по Великоглібовицькому старостинському окрузі (5
ділянок площею 31,6234 га);
по м.Бібрка пропонується (5 ділянок на площу
26,9478 га).
по Ланівському старостинському окрузі жодної ділянки не зарезервовано
Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок
між органами місцевого самоврядування та громадянами, надають можливість через проблеми окремого
заявника бачити проблему ОТГ в цілому. Тому робота
зі зверненнями громадян у відділі архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури
виконавчого комітету Бібрської міської ради буде й
надалі пріоритетною у повсякденній діяльності та
спрямованою лише на поліпшення якості розгляду
звернень громадян та безумовне виконання вимог
законодавства про звернення громадян.
Упродовж 2019- 2020 років відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури
виконавчого комітету Бібрської міської ради розглянув 73 питань, порушених у зверненнях громадян, та
опрацював 147 листів від підприємств, установ, організацій тощо.
Відділ опрацював та розглянув 2046 заяв щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою;
надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок у натурі (на місцевості); надання в оренду або постійне користування земельних
ділянок; внесення змін до існуючих договорів оренди
земельних ділянок; укладення нових договорів оренди земельних ділянок; затвердження проєктів землеустрою та технічної документації із землеустрою.
Проведено 19 громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Детальних планів
Нормативна грошова оцінка - це одна з кількох видів оцінок, передбачених Законом України "Про оцінку земель", основою розрахунку якої є рентний дохід
від використання земельної ділянки протягом певного періоду часу. Законодавчо поняття нормативної
грошової оцінки визначено також в ст.1 Закону України "Про оцінку земель".
В основі нормативної грошової оцінки земельної ділянки – рентний дохід. Для спрощеного розуміння,
рентний дохід - це, по суті, ті гроші, які можна виручити від найбільш ефективного використання земельної ділянки за цільовим призначенням.
У межах населеного пункту нормативна грошова
оцінка земельної ділянки розраховується на 1 кв. м.
Розрахунок залежить від багатьох чинників, серед
яких: функціональне використання земельної ділянки; місцезнаходження земельної ділянки; якість ґрунту; екологічна ситуація; інші фактори.
Кожного року нормативна грошова оцінка підлягає
обов'язковій індексації з урахуванням показників
інфляції минулого року. Відповідальним за індексацію нормативної грошової оцінки є Держгеокадастр
України та його місцеві підрозділи, які мають проіндексувати нормативну грошову оцінку для надання
заінтересованим особам (податкова, громадяни, організації) до 15-го січня кожного року.
Нормативна грошова оцінка зазвичай необхідна в
наступних випадках: для розрахунку земельного по-
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датку; для розрахунку розміру орендної плати при
оренди).
оренді земельної ділянки; для розрахунку втрат лісоСтаном на 2020 рік по Бібрській міській раді оновлегосподарського та сільськогосподарського виробницт- но та затверджено 2 генеральних плани по Великих
ва; для розрахунку оплати державного мита під час
Глібовичах (2018 рік) та с.Романів (2020 рік). Вирішуоформлення договорів купівлі-продажу, міни, дарується питання щодо винесених меж у натурі. Також у
вання земельної ділянки; при спадкуванні земельної даний час завершуються роботи по генеральних пладілянки.
нах м.Бібрка, с.Свірж та с.Під’ярків.
З 01.01.2020р діє оновлена нормативна грошова оціГотовий до затвердження Історико – архітектурний
нка Стрілківського старостинського округу (с.Стрілки, опорний план м.Бібрка
с.Малі Ланки, с.Волове, с.Мостище с. Стоки,
с.Вілявче) та с.Романів Романівського старостинськоВідділ архітектури, містобудування, земельних відносин та
го округу.
інфраструктури виконавчого комітету БМР
Відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради
26 вересня на подвір’ї та всередині
підготував документи для проведен«Сокола» відбулася «Толока під веня процедури закупівлі через Прожею».
зорро продажі технічної документаЦього року наша команда активно
ції з нормативної грошової оцінки
працює над розробкою мережі турисземель населених пунктів:
тичних маршрутів «Мандри СокільСвірзького старостинського округу
ські», покликаною дати справжній
Бібрської міської ради(ОТГ): с. Свіпоштовх розвитку туристичного порж, с. Глібовичі, с.Копань, с. Задутенціалу Бібреччини, а колишня
бина,
с.Підвисоке,
с.Грабник,
будівля товариства «Сокіл» в майбус.Мивсева;
тньому повинна стати новим культуЛанівського старостинського окрурно-туристичним центром регіону.
гу Бібрської міської ради(ОТГ): с.
Отож у рамках учорашньої толоки
Лани, с.Благодатівка, с.Гончарів,
наші волонтери впорядкували терис.Серники, с.Любешка Перемишляторію довкола будівлі:
нського району Львівської області ;
розчистили мощення та сходові марРоманівського
старостинського
ші вхідної групи від рослинності та
округу Бібрської міської ради (ОТГ):
сміття, викосили та вирубали всі
с.
Підгородище,
с.Під’ярків,
хащі та самосів. Тепер «Сокіл» видно
с.Селиська;
здалеку, і він став повноцінною візуВеликоглібовицького старостинсьальною домінантою старого міста!
кого округу Бібрської міської ради
Також поприбирали та помили вік(ОТГ):
с.
Великі
Глібовичі,
на в кімнаті-лекторії. Тепер ми готові до нових цікавих заходів та подій,
с.Волощина, с.Підмонастир.
котрі відбудуться в «Соколі» цієі осені.
Замовлено та отримано НГО на
Дуже дякуємо учасникам толоки за підтримку наших ініціатив з відро2020 рік для оподаткування орендодження культурної спадщини Львівщини!
ваних земельних ділянок (81 договір
БФ «Спадщина-ЮА»

ФОТОЗВІТ

ФОТОФАКТ

опри
складні погодні
умови третій етап
толоки
пройшов
дуже продуктивно!
Товариство,яке бере
участь у толоці вирішило зібратись і наступної
суботи.Відтак, 03 жовтня о 09:00 год збір біля цвинтаря. Робочий інвентар:бензопили, бензотримери, сокири. Дякуємо всім,хто долучається до толоки! #підярків #толока #селопідярків
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