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Святий Миколай у Бібрці
Нещодавно Святий Миколай відвідав нашу громаду. Вихованці ДНЗ «Сонечко» й учні початкових класів
Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко та Шпильчинської
початкової школи отримали від нього подарунки (за сприяння
Бібрського міського голови).
Окрім того, Миколай відвідав багатьох чемних діток удома.
Також Миколай з Ангелом завітали до дітей, батьки яких є
учасниками бойових дій на Сході. Подяка Наталі Волощук,
Миколі Рею та Андрію Івасіву за ці миті радості.
Іван Патецький

Рекреаційна програма «Genesis» від ГО
«Свербивус»
Бібрський осередок ГО «Самопоміч» уже більше року співпрацює
з ГО «Свербивус». Тепер бібрчани, зокрема учасники АТО,
отримали можливість узяти участь у програмі «Genesis»,
запропонованою «Свербивусом».
Як зазначають організатори, головна мета – це дати
учасникам АТО простір для роздумів та пошуку себе.
Програма «Genesis» реалізується в пансіонаті «Славський».
На учасників очікує не тільки відпочинок на туристичній
базі, а й спортивні навантаження, екскурсії. Також там
розкажуть, як розпочати власний бізнес , як мотивувати
себе досягати поставлених цілей тощо. Окрім того, із
вояками працюють медики, тож учасники проекту
зможуть безоплатно пройти медичне обстеження. Завдяки
співпраці зі «Свербивусом» дві сім’ї учасників бойових дій
із Бібрки зараз беруть участь у цій програмі (відпочивають
в Карпатах).
Оксана Довгаль

Перемовини про централізоване
сміттєзбирання
У понеділок, 21 грудня відбулася зустріч міського голови й депутатів
Бібрської міської ради з представниками фірми ТзОВ "СпецавтотрансЛьвів", що спеціалізується на вивезенні сміття й роздільному сміттєзбиранні.
Усі мешканці Бібрки й сусідніх сіл знають, що проблема зі сміттям у нас
дуже гостра. Часто мешканці викидають непотріб у яри, річки, ліси, а
автомобіль, що централізовано збирає сміття, вивозить його за місто на
стихійне незаконне сміттєзвалище. Окрім того, результати опитування
громадської думки засвідчують важливість цієї проблеми. Тому ініціативна
група депутатів і членів виконкому вирішила шукати шляхи вирішення
питання цивілізованого сміттєзбирання. Окрім згаданої вище фірми,
переговори ведуться й з іншими установами. Виберемо того, хто запропонує кращі умови для громади. Незабаром,
уже в січні, плануємо провести громадські слухання, на які запросимо представників фірм.

Олег Довгаль

Коротко про борги Бібрської міської ради
Прийшовши до влади, наша команда вирішила проаналізувати стан заборгованості. З’ясувалося, що в апараті ради не
велися належним чином такі важливі реєстри, як «Реєстр договорів оренди майна», «Реєстр договорів оренди землі»,
«Реєстр судових позовів» і т.і. Тому для з’ясування реального стану справ довелося підняти дуже багато документів.
Коротку інформацію про те, що нам вдалося дізнатися, подаю в таблиці (суми подано в тисячах гривень, заокруглено).

№
з/п
1
2
4

Назва кредитора
Перемишлянське ТКЕ (опалення ДНЗ "Сонечко")
Ремонт дороги по вул. Леся Курбаса (2012 рік)
Ямковий ремонт вул. Грушевського (2015р.)

Борг
330
192
100

Штафні
санкції
140

Оплачено
0
0
47

Загальна
заборгованість
330
332
53

5
6
7

Ремонт фасадів на пл. Національного Відродження
Ремонт даху Народного дому ("Просвіта")
Ліхтарі для Хресної дороги

100
255
11

18,5
168
0

Загальний борг у тисячах гривень

81,5
87
11

894

Також є попередня інформація (офіційної відповіді з Перемишлянського пенсійного фонду ще немає) про стан
заборгованості за податками КП "Бібрський комунальник". Сума цього боргу перевищує півмільйона гривень.
Отже, загалом ми маємо боргів на суму близько одного мільйона чотирьохсот тисяч гривень.
Для міського бюджету – це непідйомні суми. Для їх погашення потрібен не один рік, а з урахуванням імовірних
штрафних санкцій – десятиліття.
Для ліквідації цих астрономічних сум боргів будемо звертатися до бюджетів вищого рівня, а щодо робіт, до яких
маємо зауваження, – до правоохоронних органів: нехай неправомірні борги стягують із винуватців.
Також виникає закономірне запитання: чому громада міста має платити з власної кишені за чужу
безвідповідальність?!

Бібрський міський голова Роман Гринус

18 грудня відбулося засідання виконкому Бібрської міської ради VII
демократичного скликання
Присутні члени виконавчого комітету:
Відсутні члени виконавчого комітету:
1. Довгаль Олег Володимирович
1. Гринус Роман Ярославович (Бібрський міський голова)
2. Коляда Андрій Степанович
2. Федущак Надія Казимирівна (секретар Бібрської міської ради)
3. Кузнєцов Валерій Миколайович
3. Охримович Світлана Зеновіївна (секретар виконавчого комітету)
4. Саловський Богдан Йосипович
4. Папіж Галина Богданівна (заступник Бібрського міського голови)
5. Сваха Володимир Романович
5. Боднар Василь Михайлович
6. Чура Тарас Степанович
6. Бугара Віталій Романович
7. Галечка Ганна Іванівна
8. Герчаківська Ірина Михайлівна
9. Лукасевич Петро Володимирович
10.Опанович Ігор Андрійович
11.Стах Ігор Ярославович
12. Яртих Василь Вікторович
На засіданні було розглянуто такі питання:
1. Про розгляд бюджету Бібрської міської ради на 2016 рік
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили – взяти до уваги та допрацювати проект бюджету.
2. Про діяльність КП «Бібрський комунальник»
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили:
Визнати роботу незадовільною й рекомендувати створення нового КП
3. Про створення комунального підприємства та розгляд Статуту комунального підприємства «Рідне місто» Бібрської міської ради
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
4. Про обрання секретаря виконавчого комітету Бібрської міської ради
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили обрати секретарем виконкому Бібрської міської ради С.З. Охримович
5. Про заміну дорожнього знака «В’їзд заборонено» по вул.Тарнавського з боку вул. Львівської на обмежувальні знаки
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили:
Звернутись у Службу автомобільних доріг Львівської області, управління ДАІ ГУМВС у Львівській області про заміну дорожнього
знака «В’їзд заборонено» на вул.Тарнавського з боку вул. Львівської на пл. Національного Відродження та з боку м. Перемишляни на
наказовий знак №4.11. (Дозволяється рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів
і вантажних автомобілів, максимальна маса яких не перевищує 3,5 т)
6. Про розгляд заяви Наугольника Михайла Павловича про надання дозволу на проїзд центральною частиною міста для
перевезення сільськогосподарської продукції автомобіля «Рено-Кенго», державний реєстраційний номер ВС 7276 ЄС.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили - Надати Наугольнику Михайлові Павловичу відповідь із копією рішення № 10 про звернення у Службу автомобільних
доріг Львівської області, управління ДАІ ГУМВС у Львівській області про заміну дорожнього знака «В’їзд заборонено» по
вул.Тарнавського з боку вул.Львівської на пл. Національного Відродження та з боку м.Перемишляни на наказовий знак №4.11.
7.
Про розгляд звернення директора Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко Островерхи Г.М. щодо обстеження ділянок
вулиць та доріг, що прилягають до Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст., із метою відновлення необхідних дорожніх знаків, для попередження
дитячого дорожньо-транспортного травматизму та безпеки дорожнього руху.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили - Звернутись у Службу автомобільних доріг Львівської області, Управління ДАІ ГУМВС у Львівській області щодо
обстеження ділянок вулиць та доріг, що прилягають до Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст., із метою відновлення необхідних дорожніх знаків, для
попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та безпеки дорожнього руху.
Надати відповідь директорові.
8.
Про розгляд заяв (усього 7), щодо перереєстрації квартирної черги на 2016 рік.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили позитивно.
9.
Про розгляд заяви Бобечко Ганни Іванівни, щодо надання дозволу на під’єднання до міського водопроводу за адресою м.
Бібрка, вул. В. Стуса, 18.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили позитивно.
10.
Про розгляд звернення Колесникова О. М. щодо надання дозволу на проведення каналізації за адресою м. Бібрка, вул.
Галицька,160.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили позитивно.
11.
Про розгляд усного звернення відділу комунального майна Перемишлянської РДА щодо делегування 2 працівників у роботі
комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності –
будівлі по вул. Тарнавського,16.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова

Вирішили: делегувати Папіж Галину Богданівну, заступника Бібрського міського голови з питань діяльності виконавчих органів, і
Лукасевича Петра Володимировича - члена виконавчого комітету, у роботі комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності – будівлі по вул. Тарнавського,16
12. Про розгляд заяви Івасів Оксани Володимирівни щодо гарантійних зобов’язань про укладання договору оренди з Бібрською
міською радою з 01.01.2016 на предмет встановлення рекламного носія розміром 3Х6,4м на виїзді з міста Бібрки в напрямку міста
Львова. Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили позитивно.
13. Про розгляд заяви Галичанівського Іллі Миколайовича щодо присвоєння будинку на вул. Сонячній в селі Шпильчині номера 1
(один).
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили позитивно.
14. Про розгляд листа відділу освіти Перемишлянської районної державної адміністрації щодо зрізування старих дерев на території
навчального закладу Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. У. Кравченко.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили позитивно.
15. Про розгляд заяви Мазура Спартака Михайловича про надання дозволу на проїзд центральною частиною міста автомобіля
«Форд-Оріон», державний реєстраційний номер 14868ТС
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили – Надати Мазуру Спартакові Михайловичу відповідь із копією рішення № 10 про звернення у Службу автомобільних доріг
Львівської області, управління ДАІ ГУМВС у Львівській області про заміну дорожнього знака «В’їзд заборонено» по вул. Тарнавського
з боку вул. Львівської на пл. Національного Відродження та з боку Перемишлян на наказовий знак №4.11. (Дозволяється рух лише
легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів, максимальна маса яких
не перевищує 3,5 т.)
16. Про розгляд заяви Луки Ольги Іванівни (довірена особа - Бірюкова Леся Володимирівна) щодо надання дозволу на оформлення
свідоцтва про право власності на ½ житлового будинку №11 по вул. Пекарській м. Бібрка.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили позитивно.
17.
Про розгляд заяви Кухмістер Катерини Михайлівни, щодо надання дозволу на оформлення свідоцтва про право власності
на ½ житлового будинку №11 по вул. Пекарській м. Бібрка.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили позитивно.
18.
Про розгляд заяви Климків О. Є. щодо відлову бродячих собак.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили - Скерувати листа Климків О.Є. з інформацією про те, що у бюджеті Бібрської міської ради відсутні кошти для відлову і
стерилізації безпритульних собак. Бібрська міська рада буде залучати кошти з власного бюджету та з програм, які передбачають
таке фінансування.
19.
Про розгляд заяви Біскуп Юстини Олександрівни щодо збільшення пенсії (у зв’язку зі смертю чоловіка).
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили - позитивно
20. Про розгляд листа Перемишлянського РВ КВІ УДПтСУ у Львівській області щодо визначення переліку об’єктів, на яких
засуджені та адміністративно покарані громадяни будуть відбувати громадські роботи у 2016 році.
Доповідав : Гринус Р.Я. - Бібрський міський голова
Вирішили: До об’єктів, на яких засуджені та адміністративно покарані громадяни будуть відбувати громадські роботи на території
Бібрської міської ради, віднести кладовище та територію Бібрської міської ради.

Секретар виконавчого комітету
Бібрської міської ради С.З. Охримович

Проекти цільових програм на 2016 рік
Із метою розвитку громади, поліпшення інфраструктури, розвитку спорту, охорони довкілля, підтримки учасників
бойових дій розроблено низку цільових програм, що передбачають як використання коштів місцевого бюджету, так і
залучення коштів із державного, обласного й районного бюджетів. У таблиці вказано кошти, що плануються залучити
з міського бюджету. Слід наголосити, що програми будуть профінансовані у разі наявності коштів у місцевому
бюджеті й підтримки з боку держави. У таблиці подається перелік проектів програм (тут можливі зміни й
доповнення).
Назва програми
ПРОГРАМА фінансування компенсації витрат на поховання громадян в м. Бібрка на 2016рік
Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, які проживають на території
Бібрської міської ради
Поточний ремонт житлового фонду м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області на 2016рік
Водопостачання та водовідведення с. Шпильчина
на 2016 рік
Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бібрський комунальник» на 2016 рік
Програма з відзначення державних та місцевих пам’ятних та святкових дат на 2016 р.
Програма з охорони навколишнього природного середовища у м.Бібрка на 2016 рік
Програма підтримки розвитку футболу в м.Бібрка на 2016 р.
ПРОГРАМА будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям
на території Бібрської міської ради «Спортивний майданчик» на 2016 рік (у межах однойменної
обласної цільової програми на 2011-2016р.)
Програма надання пільг в оплаті житлово-комунальних послуг, а саме послуг водопостачання і
водовідведення, плати за обслуговування будинків та прибудинкових територій, вивіз твердих
побутових відходів в межах норм споживання та звільнення від батьківської плати за харчування в
ДНЗ «Сонечко» громадянам- учасникам антитерористичної операції та призваним за частковою
мобілізацію, членам їхніх сімей - мешканцям Бібрської міської ради , за рахунок коштів міського
бюджету на 2016 рік.
Програма продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 2016 рік

Сума
програми,
тис. грн
5,00
20,00

Рік
виконання
2016
2016

112,00
130,00

2016
2016

90,00
15,00
55,00
20,00
100,00

2016
2016
2016
2016
20162020

20,00

2016

2016

Заступник міського голови Галина Папіж

Проект бюджету Бібрської міської ради на 2016 рік
Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів
Місцеві податки та збори
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками нежитлової
нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками нежитлової
нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб

ВСЬОГО

Загальний
фонд

1 500 000,00

1 500 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

60 000,00

100 000,00

100 000,00

Орендна плата з юридичних осіб

200 000,00

200 000,00

Земельний податок з фізичних осіб

10 000,00

10 000,00

Орендна плата з фізичних осіб

50 000,00

50 000,00

75 000,00
500 000,00
30 000,00

75 000,00
500 000,00
30 000,00

Єдиний податок
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб
Екологічний податок
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища
Надходження від орендної плати за користуванням майновим
комплексом та іншим майном
Плата за користування надрами
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
Надходження від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у
комунальній власності

25 000,00

Спеціальний фонд
Всього

в т.ч. бюджет
розвитку

25 000,00

60 000,00

60 000,00

50 000,00

50 000,00

543 900,00

543 900,00

543 900,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

608 900,00

583 900,00

Надходження від цільового фонду міської ради
3 263 900,00

2 655 000,00

Пропонується визначити на 2016 рік: - доходи міського бюджету у сумі 3 263 900,00 грн., в тому числі доходи загального фонду
міського бюджету – 2 655 000,00 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 608 900,00 грн., у тому числі бюджету розвитку
– 583 900,00 грн; - видатки міського бюджету у сумі 3 263 900,00 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 2
529000,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 734 900,00 гривень; - профіцит загального фонду міського бюджету у
сумі 126 000,00 грн., - дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 126 000,00 грн.

Ігор Грицило

Запрошуємо громаду позачергове засідання ІІ-ї сесіі Бібрської міської ради.
Сесійне засідання відбудеться в суботу, 25 грудня, о 16-й годині в Будинку дитячої та юнацької
творчості м. Бібрки (вул. Грушевського, 21). Порядок денний: 1) Про затвердження бюджету Бібрської міської

ради на 2016 рік. 2) Про встановлення місцевих податків і зборів. 3) Про затвердження програм Бібрської міської ради на 2016 р. 4) Про
створення комунального підприємства Бібрської міської ради та затвердження Статуту комунального підприємства. 5) Про внесення змін до
регламенту Бібрської міської ради 6) Про відкриття рахунку Бібрської міської ради у Ощадбанку 7) Про затвердження штатного розпису ДНЗ
«Сонечко» у м.Бібрці 8) Про внесення змін до штатного розпису апарату Бібрської міської ради на 2016 рік 9) Звіт про роботу Народного Дому
«Просвіта» (доповідає директор Народного Дому «Просвіта» Т.І.Палько) 10) Про результати перевірки роботи Народного Дому «Просвіта» та старого ринку
м.Бібрки (доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики І.А.Грицило)
11) Розгляд заяв 12) Різне
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

Різдво для кожного вояка

Продовжуємо кулінарні акції для потреб армії, зокрема, - "Різдво для кожного вояка".
Просимо господинь приготувати основу для куті, напекти пампухів. Продукти
(пшеницю, родзинки, мед, горіхи, мак, цукор) приносити за адресою: офіс Бібрського
осередку ГО «Самопоміч» по вул. Ген. Тарнавського, 8 (приміщення колишньої
друкарні, 2 поверх). Обов’язки міського голови, на жаль, не дозволяють Романові
Гринусу ще до Різдва поїхати в зону АТО. Але наші побратими-волонтери обов’язково
доправлять смачний вантаж захисникам. Тому дуже просимо всіх небайдужих
долучитися до нашої акції. Підтримайте вояків, передайте їм на фронт частку
домашнього тепла, любові та вдячності. Подарунки приносьте до 30 грудня.
ГО «Самопоміч»

