Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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ІНТЕРВ’Ю З МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ
Чому Ви йдете на голову громади?
Йду на голову громади тому, що
чую відповідальність за громаду,
що створена з ініціативи моєї команди. Ще у 2014 році, коли ми
були у статусі «Самооборони», стало зрозуміло, що у складі Перемишлянського району щось радикально змінити на Бібреччині дуже
складно. Ми пройшли непростий
шлях. Відстоювали на всіх рівнях
необхідність створення Бібрської
громади, не залежної від Перемишлян.
За короткий час ми перебрали
майже всі належні функції. Ми
створили всі відділи і служби, що
необхідні для функціонування громади. Також днями ми зареєстрували й КНП «Бібрська міська лікарня», призначили виконувача обов’язків директора.
Тобто нині завдяки ефективній
роботі громада вже є самодостатньою та ефективною.
Також за цей короткий час нам
вдалося змінити багато у громаді:
відремонтовано багато шкільних
приміщень, народних домів, фельдшерсько-акушерських пунктів, у
будівлі якій понад 100 років, ми
створили сучасний, обладнаний
усім потрібним Центр первинної
медицини. Практично у всіх селах
є вуличне освітлення (більшість
проєктів реалізовано спільно з активними мешканцями). Для громади зроблено
дуже багато, не
дарма ми за залученням коштів є одними з
кращих у Львів-

ській області.
Тобто за менш ніж два роки пророблено стільки, скільки деякі
громади не осилили й за п’ять.
Тому вважаю безвідповідальним
залишити ці напрацювання напризволяще.
У Вас є чотири опоненти. Чи
не могли б вони виконувати Вашу роботу краще чи ефективніше?
Усіх моїх опонентів я поважаю.
Однак жоден з них станом на сьогодні не зумів зібрати потужної
команди, щоб взяти на себе відповідальність за громаду з населенням понад 17 тисяч осіб. Усі вони
більшою чи меншою мірою були у
владі. Мали широкі можливості
прислужитися громаді. Однак їм
не вдалося показати ані командної
роботи, ані необхідних результатів. Також у них немає того, що
потрібно ефективному керівнику,
– незалежності від політичних
партій.
Чи маєте Ви програму чи план
дій на наступний 5-річний термін?
Так. Ще минулого року було
створено робочу групу з написання
стратегії розвитку нашої громади.
Вона практично готова, її скорочений варіант опублікований у моєму передвиборному інформаційному бюлетені. Основними стратегічними напрямками є:

Конкурентна економіка

Висока якість життя в екологічно чистому середовищі

Туристичний центр Львівського Опілля
Планую відразу після виборів
розширити робочу групу й залучи-

ти представників громад, що приєднуються до нас. Стратегія буде
допрацьована з урахуванням їхніх
потреб та інтересів та офіційно
затверджена.
Один із Ваших опонентів активно агітує за себе, ремонтуючи дороги в населених пунктах громади. Чому ці дороги не ремонтувала Ваша команда?
Щодо доріг – усе просто. Ремонт
дороги – це доволі дорого. Ремонт
1 км дороги коштує від 3 до 10 мільйонів гривень. Навіть дуже заможні громади не можуть дозволити собі ремонтувати їх за власний
кошт (хіба частковим співфінансуванням). Для цього потрібна підтримка області та держави. Окрім
того, цього року держава жорстко
обмежила фінансування громад:
кошти за багатьма програмами
забрали нібито на боротьбу з вірусом COVID-19. Через це наша гроПродовження на 3-й стор.

ПОЛІТИКА - це одна із найвищих форм служіння. Цей шлях не повинен обиратися
з метою особистого збагачення, здобуття слави чи ще чогось. Політиком має бути особа, яка свідомо прагне всю свою духовну силу присвятити спільноті, загальному благу. Працювати, думати, діяти для добра людей.....

Любомир Гузар
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ГРОМАДА-СИЛА. СТРІЛКІВСЬКИЙ 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 Стрілківського старостинського округу.
Проєкти, видатки на які
здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури Бібрської об’єднаної територіальної громади

Капітальний ремонт покрівлі школи корпусу №1
с.Стоки Перемишлянського
району Львівської області

Загальна вартість проєкту
365,000 тис. грн.
Проекти місцевих ініціатив
- переможці обласного конкурсу 2020 року

Придбання інтерактивного
мультимедійного комплексу
для ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки
Заявник Відділ освіти Бібрської
міської ради

НАРОДНИЙ ДІМ У СПІВПРАЦІ З
ПАРАФІЄЮ ВИГРАЛИ КОНКУРС
Конкурс
міні-грантів
"Активуйся". - це програма співпраці парафіяльних громад та
закладів культури.
Завдяки
перемозі
проєкту
"Творча лабораторія" - керівники
Мирон Береза та отець-декан
Микола Коваль), придбали розкладні крісла (50 шт.).



Керівник проекту Богдан Собейко
Спонсор проекту Фермерське
господарство
«ФлораН» (керівник Назарій Зінько)
Загальна вартість
проекту
51,500 тис.грн.

Капітальний ремонт покрівлі (без зміни конфігурації)
ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки корпус
№2 с.Стоки,

Реконструкція вуличного
освітлення в селі Волове Перемишлянського району
Львівської області Бібрська
міська рада
Керівник проекту Володимир
Влах
Спонсор проекту ТзОВ Сапфір
Інвест Плюс (керівник Володимир
Кантарович )
Загальна вартість
проекту
236,162 тис.грн.
Відділ освіти виконавчого
комітету Бібрської міської ради

Закуплено електроплиту
для ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки
Разом освоєно коштів понад 1
млн 100 тис.грн

Сплановано і підсипано дороги у с. Малі Ланки, Стоки, Вілявче



Зрізано дерев а у с. Стоки
( КП «Рідне місто»)
Бібрська міська рада викорис-

Відділ освіти Бібрської міської
ради
тала максимум можливостей, аби
Керівник проекту Богдан Созмінити те, що не мінялося рокабейко
С п о н с о р п р о е к т у Т з О В ми . Подяка всім, хто працював.
«Узлісся» (керівник Олексій Волошин)
Загальна вартість
проекту
Виконавчий комітет БМР
479,922 тис.грн.

РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕТЬОГО МЕМОРІАЛЬНОГО ДИТЯЧОГО ТУРНІРУ ІМЕНІ
ПОНОМАРЬОВА
Юрія Серафимовича
Старша група:
1-ше місце - команда
"Лідер" (м.Бібрка);
2-ге місце - команда
"Сокіл" (с.Великі Глібовичі);
3-тє місце команда
"Лідер" (с.Звенигород).
Середня група:
1-ше місце - команда
"Лідер" (м.Бібрка);
2-ге місце - команда села Романів;

3-тє місце - команда
"Сокіл" (с.Великі Глібовичі).
Молодша група:
1-ше місце - команда
"Лідер" (м.Бібрка);
2-ге місце - команда
"Лідер" (с.Звенигород);
3-тє місце - команда села Стоки.
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мада недоотримала близько 9
мільйонів гривень. Відповідно –
заплановані нами роботи (у тому
числі й ремонт доріг) або відмінили, або фінансували з власних доходів. Також, у серпні мав зустріч
з керівником ЛОДА М. Козицьким. Розповів йому про потреби
громади, про стан доріг. На всі мої
прохання
я
отримав
одну
відповідь: немає коштів. А що ми
бачимо тепер? Раптом кошти
з’явилися перед виборами. Думаю,
громада сама все зрозуміє: схоже,
це робиться за ті самі кошти, які
раніше в нас забрали на боротьбу з
вірусом. Це те, що називають одним словом: адмінресурс.
А дороги і тротуари, що робляться перед виборами, і так залишатися в громаді.
Яка у Вас зарплата?
Моя зарплата, зарплата інших
працівників міської ради не перевищує платні будівельника середньої кваліфікації. Якщо Вам хтось
скаже, що ефективний керівник,
службовець буде працювати за меншу зарплату, – не вірте. Якщо
службовець декларує низькі офіційні доходи, а сам добре живе, (до
прикладу – за рахунок дружини,
батьків чи ще когось), це свідчить
про одне: насправді він ці кошти
«добирає» з кишень мешканців.
І я, і члени моєї команди й так
можуть заробити стільки ж за своїм попереднім місцем праці.
Щодо особисто моєї зарплатні (усі
доходи я офіційно декларую –
479 751 грн.), то простими арифметичними діями - ділимо на 14 (12
місяців + відпускні + оздоровчі)
отримуємо суму 34 267 грн і потім
віднімаємо податки (20%). Отримуємо фактичну зарплатню 27 414
грн.
Ще додам: немала частина моєї
зарплати йде у громаді, які офіційно профінансувати складно (до
прикладу: зараз за власні кошти
ремонтую авто швидкої допомоги
нашої лікарні).
Дехто звинувачує Вас у тому,
що ви роздаєте землі громади. Що
насправді за цим стоїть?
Питання земельних ділянок, що
поширюють боти (без прізвищ, без
фото) у соцмережі Facebook, носять
маніпулятивний характер та перекручену інформацію.
Повідомляю Вам, що всі земельні
ділянки на кадастровій карті з
призначенням «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» - це земельні ділянки—
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т.зв. паї, котрі отримали працівники колгоспів у час ліквідації колективних господарств з оформленням відповідних сертифікатів, котрі видавали місцеві районні адміністрації ще в середині 90-х та початку 2000-х років. Розмір таких
ділянок міг бути більшим ніж 2 га.
Інші вказані ділянки є в комунальній власності громади.
З появою електронних реєстрів,
всі такі сертифікати вносяться у
відповідні бази даних з присвоєнням їм кадастрових номерів і позначенням на картах місцевості у
час, коли власник сертифіката звертається до Державного реєстратора з пакетом відповідних документів (що зараз і відбувається).
Щодо нових ділянок, які виділялись за заявами місцевих жителів,
то дані заяви погоджує в.о. старости (за невеликими винятками, якщо староста не погодив – вирішувала земельна комісія та сесія).
Після того розглядаються депутатською земельною комісією (кожну
заяву зачитує вголос секретар земельної комісії Поберейко В.), яка
дає свій висновок та скеровує на
розгляд сесії міської ради. Я, як
міський голова, дані питання не
вирішую особисто, оскільки рішення приймається більшістю голосів
депутатів на сесії ради.
Окрім цього, багато земель громади за межами населених пунктів було розподілено Держгеокадастром, і громада на це законним
чином вплинути не могла. Процес
передачі земель за межами населених пунктів розпочався лише у
липні минулого року й ще триває.
Фактично – третина таких земель
громаді не перейшла.
Уся інформація, що подається в
анонімних публікаціях, є неправдивою й використовується задля
одного: оббріхування мене й моєї
команди. Бо ми незручні деяким
місцевим князькам, що давно вже
поклали око на нашу громаду.
Особисто я, члени моєї родини,
земель не брали. Якщо й щось
приватизували, то лише присадибні ділянки, землю біля власного
будинку.
Чи виділяються якісь кошти з
бюджету громади на фінансування газет. Чи має громада свою
газету?
Я відразу відмовився від практики попередників фінансувати будь
-яку газету. На мою думку, преса
має бути не залежна ні від кого. За
моєї каденції жодної копійки на
фінансування ЗМІ не було виділено.
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Що Ви скажете про анонімні
листівки (чи, радше, чорний піар),
що
поширювались
громадою
останніми вихідними?
Це дуже брудна передвиборна
кампанія. Цим зараз займається
поліція. І нагадує мені почерк
прислужників втікача-Януковича.
Мабуть, так воно і є. Один зі спійманих на гарячому поширювачів
зізнався в тому, що був членом
партії регіонів. Думаю, люди зроблять висновки про те, чи потрібні
громаді очільники, які опускаються до анонімної брехні, в якій немає нічого, крім брудних маніпуляцій.
Вас звинувачують, що серед працівників ради та депутатів є корупціонери
Щодо працівників ради – це неможливо: відповідно до Закону,
корупціонер не може бути державним службовцем. Щодо депутатів,
то у 2015 році (коли головою ради
був Т. Чабан) вступив у дію закон,
що забороняє депутатам голосувати за рішення, що зачіпають їх
інтереси. Ані депутати, ані тодішній міський голова про це не знали й при голосуванні порушили
цей закон. Як наслідок, понад 10
тогочасних
депутатів отримали
вирок суду про корупційні порушення—лише за те, що перед голосуванням не повідомили вголос
про конфлікт інтересів. Це чиста
формальність. І ці випадки сталися по всій Україні. Але такий закон. І за моєї каденції жодного такого порушення не було. Щодо мене особисто – усю свою каденцію
перебував під пильним спостереженням найрізноманітніших правоохоронних структур. Не тому, що
щось порушував. А тому, що ніколи не йшов на компроміси з непорядними, хоч і впливовими людьми. Але за всі роки їм не вдалося
довести жодних порушень з мого
боку як міського голови. Я з першого дня й донині працюю лише в
інтересах громади.
Що б ви хотіли сказати мешканцям громади перед виборами?
Я прошу всіх, незалежно від
поглядів, прийти і проголосувати по совісті. Адже від того,
хто керуватиме громадою наступні 5 років, залежить дуже
багато. Можна й далі працювати для людей, як це робила 2
роки моя команда, а можна й
сидіти і «протирати штани» за
кошт громади. Тому вибір має
бути відповідальним. Ми відзвітували про свою роботу і
відкрито йдемо на вибори.
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ЗАРЕЄСТРОВАНО КНП «БІБРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
20 жовтня 2020 року зареєстровано КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради. Виконувачем
обо’язків директора КНП призначено Донцову І.Є. Попереду—приймання майна від Перемишлянської
ЦРЛ, вироблення ліцензій на медичну практику, підписання угоди з НСЗУ, прийняття на роботу працівників.
ФSTEFANO Ліга Друзів
У неділю, 18 жовтня, завершився турнір з футболу STEFANO Ліга Друзів
(Кубок Бібрської ОТГ), Організатор
турніру – Степан Пилип спільно з Бібрською міською радою.
Переможці отримали від нас достойні
призи та кубки. Результати фінального дня змагань:
За 7-8 місце
Кореличі - Кимир 2:3
За 5-6 місце
Подусів - Глібовичі 0:7
За 3 місце
Любешка - Лагодів 1:1 (5:4п)
Фінал
Неділиська - Ушковичі 5:0
Вітаю команду із села Неділиська з
перемогою в турнірі.
Зичу переможцям та учасникам турніру міцного здоров'я та високих спортивних результатів.

Степан Пилип

ФОТОФАКТ
18 жовтня 2020 року в Народному домі с. Під‘ярків відбулась презентація книги
Василя Лаби «Літопис парафії Під‘ярків від давніх часів до 1939 року». Книгу можна придбати в Олега Березюка, а всі виручені кошти з
книги підуть на відновлення благоустрою на старому
цвинтарі
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:

П'ятниця, 23.10
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 24.10
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 25.10
- 09:00; 11:00 Свята Літургія
Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.
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