Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 27 жовтня, 2016 рік

випуск №42(119)

Ще один важливий крок на шляху формування Бібрської громади

Відповідно
до
Закону
України
«Про
добровільне
об’єднання
територіальних
громад», постанови Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 року №214 «Про
затвердження
Методики
формування
спроможних
територіальних
громад»;
враховуючи рішення ХХХIV сесії VI скликання
обласної ради від 7 липня 2015 року №1380
«Про схвалення проекту Перспективного плану
спроможних
територіальних
громад
Львівщини», Львівська обласна рада вирішила
схвалити проект Перспективного плану в
частині Жидачівського, Перемишлянського
району:
1.
Перемишлянська міська громада;
2.
Бібрська міська громада.
До складу Бібрської громади мають увійти такі
ради:
Бібрська,
Стрілківська,
Свірзька,
Романівська, Великоглібовицька, Суходільська,
Ланівська, Соколівська (Жидачівського району) з центром у м. Бібрці.
Бібрська міська рада найближчим часом планує розпочати процес створення громади відповідно
до перспективного плану.
Виконавчий комітет БМР
ГЕРОЇ ЖИВУТЬ ПОРУЧ
Вітчизну
і
Матір
не
обирають. Можливо, саме
тому ці два слова часто
вживають
поруч.
Адже
Вітчизну ми теж називаємо
Матір’ю,
і,
захищаючи
Вітчизну,
кожен
захищає
найдорожче.
На
знак
глибокої
вдячності за відвагу, силу
духу і стійкість громадян, які
віддали своє життя під час
Революції Гідності, під час
АТО на Сході України, 23
жовтня у БДЮТ міста Бібрки
провели святковий концерт
«Герої
живуть
поруч»,
присвячений Дню захисника
України.
Це
свято,
на
думку
Бібрського міського голови Романа Гринуса, об’єднало всіх, кому болить Україна: «Свято тих, хто
під свист ворожих куль та «мелодії» градів боронить українське сьогодення, тих, хто жодного
разу не піддавав сумніву українське майбутнє». Вітаючи всіх, Роман Ярославович висловив слова
щирої вдячності волонтерам та представникам громадськості за небайдужість та активну
позицію, а побратимів-волонтерів нагородив подяками.

Аби підняти патріотичний дух бібрчан, гостей, які прийшли на свято, на завершення
церемонії нагородження для учасників лунали українські пісні, твори сучасних вітчизняних
авторів, що сьогодні надихають на подвиги та підтримують моральний дух наших Героїв,
справжніх захисників України. Концерт, підготовлений учасниками художньої самодіяльності
Народного дому міста Бібрки (гурт «Мальви», соло на гітарі – Р.Колтун, дует А.Карпи,
Н.Майовець, соло О.Притули, соло А.Крутія, соло Н.Майовець – керівник Л.Сурмач), гуртківцями
БДЮТ міста Бібрка (сценка «Зустрілись дві душі» - керівник гуртка художнього слова З.Влах,
танцювальна композиція «Слава Героям» - керівник О. Легендзевич, соло Н.Савка – керівник
Л.Цюк, гурт «Родзинки» - керівник Л.Сурмач), учнями Бібрської музичної школи (соло Я.Боївка,
М.Хмиз – керівник М.Береза), учнями Стоківської ЗОШ ( сценка, вірш – керівники
З.Марковська, Г.Герчак), учасниками художньої самодіяльності Народного дому села Свірж
(дівочий ансамбль – керівник Л.Торко), ведучими свята – М.Чабан, О.Притулою, символізував
любов і повагу до своїх захисників і визволителів, до тих, хто сьогодні стоять на варті
незалежності держави.
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки, –
Низький уклін і тричі «СЛАВА!»,
Українські захисники.
Директор НД м.Бібрка Люся Сурмач

Про засідання виконкому
07.10.2016 р. відбулося засідання виконавчого комітету БМР. Було розглянуто такі питання:
1. Про затвердження розпоряджень Бібрського міського голови №194, №195 від 12.09.2016 року.
2. Про припинення вчинення нотаріальних дій виконавчим комітетом Бібрської міської ради у зв’язку із
діяльністю на території Бібрської міської ради нотаріуса.
3. Про виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт фасаду (з утепленням
горища) з упровадженням енергозберігальних технологій для ДНЗ "Сонечко" по вул. Уляни Кравченко, 17 в
м. Бібрці Перемишлянського району Львівської області».
4. Про розгляд та затвердження робочого проекту «Будівництво вуличного освітлення в с.Шпильчині,
вул.Залісся Перемишлянського району Львівської області».
5. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва на вул.З алісся у
с.Шпильчині Перемишлянського району Львівської області.
6. Про затвердження акта обстеження зелених насаджень.
7. Про розгляд заяви Натробіної Тетяни Леонідівни щодо обрізання дерев по вул. М.Заньковецької.
8. Про розгляд заяви жителів м.Бібрки, пл.Нац.Відродження, 7 щодо зрізання дерева (верба) на
прибудинковій території.
9. Про розгляд заяви Альфавіцької Марії Іванівни щодо надання дозволу на прибудову балкона в
приватизованій квартирі.
10. Про розгляд листів керівника районного управління соціального захисту населення Жеребецької Н.Д.
про вчинення психологічного насильства.
11. Про розгляд заяви Влах Марії Степанівни щодо клопотання перед ДП «Бібрський лісгосп» про продаж
ділової деревини.
12. Про розгляд заяви Становського Михайла Богдановича щодо клопотання перед ДП «Буський лісгосп»
про продаж ділової деревини.
13. Про розгляд заяви Становського Богдана Петровича щодо клопотання перед ДП «Буський лісгосп» про
продаж ділової деревини.
14. Про розгляд заяви Хащака Дмитра Петровича щодо клопотання перед ДП «Бібрський лісгосп» про
продаж ділової деревини.
15. Про розгляд заяви Хім’як Ганни Юріївни щодо надання дозволу на підключення до міської
каналізаційної мережі.
16. Про розгляд заяви Кордюк Марії Юріївни щодо надання дозволу на підключення до міської
каналізаційної мережі.
17. Про розгляд заяви Моха Олександра Яковича щодо присвоєння окремого адресного номера
приміщенню магазину за адресою: м.Бібрка, вул. Львівська, 11.
18. Про розгляд заяви Релігійної громади Свідків Єгови Шевченківського району м.Львова щодо
звільнення від сплати пайового внеску.
19. Про повторний розгляд заяви Онацика Вадима Федоровича щодо видачі на його прізвище свідоцтва
права власності на майновий пай для подальшого оформлення права власності на персоніфіковане майно.
20. Про розгляд заяви Смут Андріани Богданівни щодо надання дозволу на будівництво індивідуального
житлового будинку.
21. Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проекту Детального плану прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Райок-Д»
по вул.Галицька,113 в м. Бібрці Перемишлянського району Львівської області.
22. Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проекту Детального плану території для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель та споруд в м. Бібрці (поруч із уже розробленим та затвердженим кварталом (кварталом забудови
по вул. В.Стуса)).
23. Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проекту Детального плану території для будівництва індивідуальних гаражів в м. Бібрка по вул. Уляни
Кравченко

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Бібрської міської ради С.З. Охримович

Благодійний ярмарок

16 жовтня до Дня захисника України в Бібрці було проведено благодійну акцію "Скуштуй
солдатські страви - допоможи війську". Захід організувала спільнота «Hand made для армії
руками волонтерів по-львівськи» (зі Львова приїхали пані Оксана Мазар та пані Світлана
Шлапак) спільно з місцевими волонтерами. Бібрські волонтери уже давно співпрацюють з цією
спільнотою: постачають зібрані в громади овочі, готують страви та доправляють продукцію на
фронт.
Цього дня перед Народним домом було розгорнуто польову кухню. Бібрчани мали нагоду
скуштувати солдатські страви виробництва «Hand made», приготовлені з сухих сумішей.

Про результати співпраці Бібрської міської й ДНЗ «Сонечко»
Для інформування батьків, діти яких відвідують дошкільний навчальний заклад, і мешканців
міста та околиць, повідомляю, що у 2016 році ДНЗ «Сонечко» брав участь в обласному конкурсі
мікропроектів. На розгляд конкурсної комісії Львівської обласної ради було представлено
мікропроект «Капітальний ремонт огорожі та освітлення території». Призове місце по даному
мікропроекту отримано завдяки активній участі та співфінансуванню батьків (зібрано 20 тис.
грн), керівництва ДНЗ, громади та Бібрської міської ради. Консультативну допомогу щодо
проекту надавав радник Бібрського міського голови Юрій Федущак. Нагадуємо, що загальна
вартість мікропроекту склала 177,518 тис. грн., із них 78,759 тис. грн виділено з місцевого
бюджету.
За кошти місцевого бюджету також було виготовлено проектно-кошторисну документацію та
виконано встановлення вузла теплового обліку на загальну суму 29,934 тис. грн, а також
проведено поточний ремонт та промивання системи каналізування ДНЗ
на суму 40, 692 тис. грн. та профінансовано заміну м’якого інвентарю
на суму 5,157 тис. грн
Для проведення ремонтних робіт в ДНЗ з місцевого бюджету
виділено 6, 937 тис. грн.
На замовлення виконавчого комітету БМР підготовлено проект
утеплення фасадів та даху ДНЗ (на суму понад мільйон гривень). Цей
проект подаватиметься на співфінансування у межах обласних програм
у наступному році.
Євгенія Коцюмбас, директор ДНЗ «Сонечко»

Фотофакт
Укотре здано кришечки до пункту прийому БФ «Овес». На цей раз їх
було зібрано два мішки. Велика подяка усім, хто долучився, зокрема,
Володимирові Орищину та Андрієві Крутію. Продовжуймо далі добру
справу.

Народна хорова капела «Бібрчани» висловлює щире співчуття Галині Михалик із приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.

Щиро вітаємо з Днем народження
нашого захисника – Бугару Віталія
Хай на Вашу долю поле щедро родить,
І багато років щастя поруч ходить,
Будьте на здоров’я і добро багаті,
Хай тепло і радість не минають хату
Неформальне об’єднання «Самооборона Бібрки»,
Бібрська міська рада

Державний реєстратор
речових прав на нерухоме майно
Виконавчий комітет Бібрської міської ради
надає можливість отримання послуги
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ на нерухоме
майно, землю, реєстрацію договорів оренди
та інші. Детальніше на сайті Бібрської
міської ради: http://www.bibrka-rada.gov.ua/
Вітаємо з ювілеєм лікаря-терапевта
Бойко Наталію Євгенівну!
Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким,
Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість чиста i висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дiм,
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.
Хай постiйний успiх, радiсть i достаток,
Сиплються до Вас, немов вишневий цвiт.
Хай життєвий досвiд творить з буднiв свята,
А Господь дарує довгих-довгих лiт!
Колектив терапевтичного відділення Бібрської
райлікарні

ОГОЛОШЕННЯ!
Усі
громадяни,
що
перебувають
на
квартирному обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, з 01.10 до 31.12
кожного поточного року - згідно з чинним
законодавством
України
зобов‘язані
поновлювати документи для затвердження
списків тих мешканців, які претендують на
покращення житлових умов на наступний рік.
Прохання до громадян, які перебувають на
квартирному обліку при Виконавчому комітеті
Бібрської міської ради, подати до 31.12.2016
року необхідний пакет документів. Довідки за
телефоном: 4-31-35.
С.З. Охримович, cекретар виконавчого
комітету Бібрської міської ради.
Вітаємо з ювілеєм бібліотекаря Бібрської
міської бібліотеки
Оксану Орестівну Добрянську.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна.
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться Тобі, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує довгих-довгих літ!
З любов’ю – колеги по роботі.

