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З авдяки ефективній спів-

праці Бібрської міської 

ради зі Львівською обласною 

радою, зокрема з депутатами 

ЛОР, вдалося залучити кошти 

для реалізації восьми проєктів: 

 Капітальний ремонт 2-х 

приміщень (за індексом 

213 та 214 ) корпусу стаці-

онарних відділень КНП 

«Бібрська міська лікарня»  

 Капітальний ремонт час-

тини санвузлів Бібрського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Уля-

ни Кравченко 

 Капітальний ремонт сис-

теми опалення з впрова-

дженням сучасних енер-

гозберігаючих технологій 

в  п р и м і щ е н н і  К З 

"Публічна бібліотека Біб-

рської міської ради" 

 Капітальний ремонт 

(аварійно-відновлювальні 

роботи) покрівлі будинку 

за адресою вул. Уляни 

Кравченко, 11, у м. Біб-

рка  

 Нове будівництво спорти-

вного майданчика зі шту-

чн им  п о кри тт ям  у 

с.Підмонастир 

 Реконструкція пожежно-

питного водопроводу по 

вулицях М.Грушевського 

і Ген.Сагайдачного у 

м.Бібрка із забезпечен-

ням водопостачання по 

вулицях Т.Шевченка, Ле-

сі Українки, Нижня села 

Малі Ланки  

 Капітальний ремонт сис-

теми опалення ДНЗ 

"Сонечко" 

 Капітальний ремонт до-

роги по вул.Зелена села 

Підмонастир  

Дякуємо усім, хто підтримав 

нашу громаду. 

Виконавчий комітет БМР 

БІБРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ—ПІВ РОКУ ПРАЦІ ДЛЯ ГРОМАДИ 

Ш видкоплинність часу вказує нам на подію, 

що вже пройшло півроку, як в новому ста-

тусі запрацювала Бібрська міська лікарня. 

На минулорічній грудневій сесії Бібрської міської 

ради було прийняте, історичне для громади, рішення 

про збереження і відновлення роботи лікарні, для 

надання консультативної і стаціонарної допомоги 

мешканцям Бібрської ОТГ. 

На конкурсній основі було затверджено нового 

керівника і поставлено завдання в короткому терміні 

поновити роботу установи та підписати Угоду з Наці-

ональною Службою Здоров'я України. Процес відно-

влення лікарні і її сьогочасне функціонування неод-

норазово висвітлювався на сторінках соціальних ме-

реж, але сьогодні є нагода поговорити про лікарню і 

на шпальтах нашої місцевої газети. 

Багато різноманітних факторів стояло нам на за-

ваді. Це і вимоги НСЗУ до інклюзивності, і відсут-

ність деяких спеціалістів, і невідповідність вимогам 

того чи іншого медичного обладнання, а то і баналь-

на байдужість у попередніх власників і керівників до 

розвитку лікарні. Прийшлося прикласти багато тру-

ду і праці, започаткувати цікаві ідеї, впровадити в 

роботу сучасні вимоги, щоб установа змогла працю-

вати у повному обсязі, згідно нових потреб і реалій 

життя. 

На цій дорозі відновлення, великим порадником, 

помічником, а іноді ініціатором і локомотивом була 

Бібрська Міська Рада. Найважчі проблеми та най-

складніші рішення приймалися у серйозних дискусі-

ях, але за повного розуміння і сприянням Голови 

Ради і його заступників. Не менш активною та про-

дуктивною була робота колективу лікарні, як колек-

тиву однодумців, що першочергово були зацікавлен-

ні у ефективній роботі оновленого медичного закла-

ду. Та і ковідна пандемія теж внесла свої корективи. 

В Бібрській міській лікарні на сьогоднішній день 

працюють 28 лікарів переважно вищої і першої кате-

горії ( з них четверо кандидати мед. наук), що нада-

ють допомогу у трьох повноцінно функціонуючих 
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відділеннях: 

Поліклінічно-амбулаторному 

Приймально-діагностичному 

Стаціонарному(терапевтично-

неврологічному) 

Згідно вимог НСЗУ лікарня 

має укладені угоди з іншими ме-

дичними установами області і має 

вироблений маршрут пацієнта у 

випадку необхідності надання ви-

сокоспеціалізованої допомоги у 

закладах III рівня. 

Напевно слід розпочати розмо-

ву з харектеристики амбулаторно-

поліклінічного відділення, як най-

потужнішого по кадровому персо-

налу і такого до якого пацієнти 

найчастіше звертаються. Якщо в 

закладі Первинної медико -

санітарної допомоги пацієнт зу-

стрічається лишень зі своїм сімей-

ним лікарем,то на поліклінічному 

прийомі в нашій установі він може 

отримати консультації у великої 

кількості вузьких спеціалістів. Але 

прошу шановних читачів звернути 

увагу на те що на прийом до вузь-

ких спеціалістів (крім гінеколога) 

потрібно звертатися з електронни-

ми направленнями від свого сімей-

ного лікаря. Взагалі, хочу зазна-

чити, що після реформи медици-

ни, сімейний лікар стає альфою і 

омегою у лікуванні пацієнта і у 

його комунікації з спеціалістами 

спеціалізованої і високоспеціалізо-

ваної допомоги. Тому ще раз нага-

дую про необхідність укладання 

декларації між пацієнтом і сімей-

ним лікарем. 

І  т а к ,  в  п о л і к л і н і ч о -

амбулаторному відділенні до пос-

луг мешканців, ведуть прийом та-

кі спеціалісти: терапевт, педі-

атр,хірург, ортопед-травматолог, 

онколог, ендокринолог, кардіолог, 

невропатолог, вертебролог, ЛОР, 

окуліст, стома-

толог. При по-

ліклініці функ-

ціонує жіноча 

консультація з 

напрямком ве-

дення вагітних; 

кабінет УЗД, 

кабінет функці-

ональної діаг-

ностики ЕКГ, 

фізіотерапевти-

чний кабінет, 

клінічна і біохі-

мічна лаборато-

рії. В переспективі відкриття кабі-

нету для ендоскопічних дослі-

джень, консультації  уроло-

га,пульмонолога і нарколога. А 

також функціонує денний стаціо-

нар короткочасної медичної допо-

моги дітям. 

Для отримання інформації про 

роботу вузьких спеціалістів і кабі-

нетів можна звертатися до старшої 

медичної сестри амбулаторно-

поліклінічного відділення у робо-

чий час по корпоративному теле-

фону за номером (098 891 06 87) 

У приймально - діагностичному 

відділенні працюють кваліфікова-

ні лікарі, які цілодобово надають 

медичну допомогу мешканцям Біб-

рської ОТГ, а також усім потребую-

чим. Вирішують питання госпіта-

лізації в нашу установу, а при не-

обхідності дають скерування на 

консультацію і госпіталізацію в 

інші медичні установи області, згі-

дно Маршруту пацієнта, або нада-

ють ургентно- невідкладну допо-

могу на місці. 

Госпіталізація в Бібрську МЛ 

проводиться згідно електронних 

направлень від сімейного лікаря, 

чи в ургентних випадках, без ньо-

го. (особливо у вихідні,святкові дні 

і нічний час). 

Для отримання інформації про 

госпіталізацію або для консульта-

ції чергового лікаря по телефону 

можна звертатися круглодобово по 

корпоративному телефону за номе-

ром (098 772 59 81)  

Стаціонарне відділення розра-

ховане на 50 ліжок з двома пала-

тами інтенсивної терапії, має у 

своєму складі двох терапевтів, ане-

стезіолога, невропатолога, фізич-

ного терапевта (реабілітолога) і 

надає стаціонарну допомогу усім 

пацієнтам терапевтичної і невро-

логічної групи(крім гострих інсу-

льтів) а також займається пацієн-

тами з постінсультними і постко-

відними ускладненнями. Госпіта-

лізація у відділення проводиться 

через приймальний покій по елек-

тронних скеруваннях сімейних 

лікарів.  

Наша установа отримала згоду 

від НСЗУ на підписання нового 

пакету "Мобільна паліативна до-

помога". На даний час адміністра-

цією установи розробляється нор-

мативна база і готуються спеціалі-

сти по впроваджненню цієї послу-

ги для населення Бібрської ОТГ. 

Після підписання угоди з НСЗУ по 

цьому пакету буде надана більш 

вичерпна інформація.  

На наступний рік адміністраці-

єю планується поновити угоди з 

НСЗУ по пакетах "Амбулаторно-

поліклінічна допомога" і "Надання 

стаціонарної допомоги без хірургі-

чних втручань". Підписання цих 

пакетів дасть змогу отримати до-

даткове фінансування від НСЗУ, 

покращити матеріально-технічний 

стан установи, придбати сучасне 

медичне обладнання, розширити 

доступ до нових технологій і мето-

дик, що в свою чергу дозволить 

піднести на більш високий і якіс-

ний рівень медичне обслуговуван-

ня нашого регіону. 

Директор КНП  

Бібрська міська лікарня  

Ярослав Мельничук  

ФОТОФАКТ 

З авершено проєкт «Капітальний ремонт даху На-

родного дому у с. Селиська Бібрської міської те-

риторіальної громади» 

ФОТОФАКТ 
21 листопада 2021 року на Кобзаревому майдані м. Бібрки прове-

ли міський захід присвячений Дню Гідності та Свободи 
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ЛЮБІТЬ СВОЮ ГРОМАДУ 

Ш ановні мешканці громади! Площа Бібрської 

міської територіальної громади становить 

40 640 га. Це величезна територія, яку всі хочуть 

бачити чистою, доглянутою, без сміття. 

І вона такою буде, якщо ми всі спільно зберігати-

мемо і підтримуватимемо чистоту в кожному куточ-

ку, у кожному дворі, на кожній дорозі та стежці, у 

кожному лісі, гайку чи в саду, чиїми б вони не були.  

Минулого тижня виконано заходи з розчищення 

території за містом Бібркою та повністю ліквідовано 

стихійне сміттєзвалище.  

Чисто там, де люблять свою землю.  

Не вивозьте сміття в ліси, поля, за місто: воно за-

лишиться вашим дітям і внукам і шкодитиме їхньо-

му здоров'ю.  

У Бібрці вже 6 років діє централізоване вивезення 

твердих побутових відходів. Мешканці, які дбають 

про чисте до-

вкілля, підпи-

сали угоди на 

вивезення 

сміття. Проте 

ще багато жи-

телів вважа-

ють, що краще 

вивезти сміття 

деінде, аніж 

позбутися його 

в цивілізова-

ний спосіб.  

Закликаємо не робити цього й підписати угоди на 

сміттєвивезення.  

Будьмо взаємоввічливі! Поважаймо один одного!  
Виконавчий комітет БМР 

ФОТОФАКТ 

В  рамках проектів STEM-ОСВІТИ у Бібрсько-

му ОЗЗСО І – ІІІст. ім. Уляни Кравченко від-

бувся захід «ЗДОРОВІ ЗУБИ - ЗАПОРУКА ЗДО-

РОВ‘Я». Захід провела асистентка RoDent стомато-

логія Василина Слобода  

С ВЯТО МИКОЛАЯ - ДАЄ МО-

ЖЛИВІСТЬ ЗБИРАТИ СКА-

РБИ ДЛЯ НЕБА!!!!  

ТОМУ, НЕ БУДЬМО БАЙДУЖИ-

МИ!!!!!! 

Вже зовсім скоро найулюбленіше 

свято дітей і дорослих, - ніч свято-

го Миколая . Всі ми колись були 

дітьми, всі вірили в чудо, всі чека-

ли цього дня, мали мрії і побажан-

ня і вони в меншій чи більшій мірі 

збувалися!!! 

Шановні друзі, в цьому році знову 

звертаємося до Вас щоб приєдна-

тися до благодійної акції, яка має 

на меті завітати з подаруночками 

до дітей з малозабезпечених, бага-

тодітних сімей, діток-сиріт, важко-

хворих та одиноких людей. 

Вже кілька років підряд багато з 

Вас бере участь в цій добрій спра-

ві. Можливо хтось новий в цьому 

році захоче приєднатися. Адже тої 

радості, захоплення в тих малень-

ких оченятах, коли бачать що до 

них прийшов св.Миколай, не пере-

дати словами!!! Діточки щасливі, 

здивовані, дуже серйозно розказу-

ють св.Дідусеві віршики, молитви, 

дехто навіть обнімає його. 

Цього року по списку маємо - 103 

подаруночки ( можливо ще щось 

поміняється). 

Все залишається без змін, тобто 

бажаючі допомогти, купляють для 

певної дитини подарунок - одяг, 

іграшки, книги, канцтовари та ін. 

Хто не може з певних причин взя-

ти на себе таку місію ( тобто купи-

ти подарунок дитині) може просто 

долучатися коштами, іграшками, 

канцтоварами, можна купити па-

мперси, бо є маленькі дітки. 

Нехай Всевишній обдаровує Вас 

всіма земними ласками, а могут-

ній св.Миколай випрошує в небі 

найдорожчий подарунок для вас і 

ваших рідних - багато міцного здо-

ров'я!!! 

Просимо тих, котрі кожного року 

беруть участь і далі згідні це роби-

ти до 3-х днів написати нам з 

Олею в приват або передзвонити. 

Подаруночки та кошти приносити 

включно до 10 грудня в магазин 

Наконечного Михайла (біля ліс-

госпівських гаражів) по 

вул.Галицькій або кіоск Леся Гу-

менчук  

ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ - ОБОВ'Я-

ЗКОВО!!!!!!! вказувати хто приніс 

пакуночок, щоб ми знали для кот-

рої це дитини!!!! 

PS: Прохання не приносити б/у 

речей 

Якщо виникли запитання дзво-

ніть за номером: 

096 748 0914 - Іванка 

097 842 3762 - Уляна 

097 976 8764 - Оля 

СВЯТИЙ ОТЧЕ МИКОЛАЮ, 

БЛАГОСЛОВИ ВСІХ ЛЮДЕЙ, 

КОТРІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ЦІЙ 

СПРАВІ !!!!! 

Волонтери Бібреччини 

ДОПОМОЖІМО СВЯТОМУ МИКОЛАЮ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015264002241&__cft__%5b0%5d=AZWq35Rhby_15XRjPgJY8XSnq96mzrIES_yp-kmlwryAH0tEbKRtlnuAW1PokkJ_JyCPKgGnwp7hNZlBVnYQVxmc2pWqdtY0fL9PxWvNPEFLrn3eqaz32jUKJSYHSDhCzCH5yYLTFxbn5gXX7Nz6vHma&__tn__=-%5dK-R
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Випуск №251, 25 листопада 2021 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

Відповідно до статті 21 Закону 
України «Про регулювання місто-

будівної діяльності» та Постанови 
Кабінету міністрів України «Про затвер-
дження Порядку проведення громадсь-

ких слухань щодо врахування громадсь-
ких інтересів під час розроблення про-
ектів містобудівної документації на 

місцевому рівні» від 25 травня 2011 р. 
№555 та з метою забезпечення 
врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної 

документації, Бібрська міська рада по-
відомляє про початок громадських слу-
хань. 

«Детальний план території земельної 
ділянки (кадастровий номер 
4623310300: 01:002:0003) площею 0,0442 

га для ведення особистого селянського 
господарства у м. Бібрка з метою зміни 
цільового призначення – для будівницт-

ва та обслуговування житлового будин-
ку, господарських будівель та споруд.». 

Підстава розроблення: рішення Біб-

рської міської ради №2339 від 24 верес-
ня 2021 р. 

Замовник: Бібрська міська рада. 

Розробник: ФОП М. Лопушанський. 
Проекти доступні для ознайомлення 

в приміщенні Бібрської міської ради з 18 
листопада по 20 грудня 2021 року пн-пт 

з 10-00 по 17-00. Строк подання пропо-
зицій – 30 днів з дня опублікування цьо-
го повідомлення. 

Пропозиції та зауваження громадсь-
кості мають бути обґрунтовані, а також 
містити посилання на положення відпо-

відних законодавчих та інших нормати-
вно-правових актів, державних стандар-
тів, норм і правил. 

Розклад служінь у  

церкві 

Покрови Пресвятої Бо-

городиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 26.11 

- 08:00 – Божественна Лі-

тургія св. Йоана Золотоу-

стого за здоров’я 

- 18:00 – Молебень до Ісу-

са Христа 

Субота, 27.11  

- 08:00 – Божественна Лі-

тургія св. Йоана Золотоу-

стого за упокій 

- 14:00 – Катехизація для 

дітей  

- 16:00 – Зустріч МХС 

«На хвилі з Богом» 

- 18:00 – Вечірня 

Неділя (23-тя по Зіслан-

ні Св. Духа), 28.11 

- 08:00 – Cповідь 

- 08:30; 11:00; 13:00 – Бо-

жественна Літургія св. 

Йоана Золотоустого 

- 16:00 – Зустріч спільно-

ти «Жива вервиця». Мо-

литва і благословення 

мощами Св. свщмч. Йоса-

фата Кунцевича, архиєп. 

Полоцького 

Бібрська міська рада повідомляє про початок громадських обго-
ворень щодо розгляду заяви про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки на виготовлення детального плану території земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування складських будівель і спо-
руд та реконструкції комплексу будівель в с. Стоки (за межами населе-
ного пункту) по вул. Уляни Кравченко Львівського р-ну Львівської 
області 

Громадські обговорення триватимуть 15 днів із моменту розмі-
щення оголошення. 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
розміщена на офіційному вебсайті Бібрської міської ради та знаходить-
ся у вільному доступі за посиланням: http://bibrka-rada.gov.ua/
povidomlennya-pro-oprylyudnennya-seo.html 

Пропозиції та зауваження подаються за адресою: Львівська об-
ласть м. Бібрка вул. Генерала Тарнавського, 22. тел. / факс: (+3803263 
4-31-35, 4-32-35), електронна адреса bibrka.rada@gmail.com  

ОГОЛОШЕННЯ 


