
  
 
 

Своїм рішенням № 516 від 22.12.2016 року  Бібрська міська рада затвердила перелік 
Програм, що будуть чинними на території Бібрської міської ради у 2017 році. До цього переліку 
входять  і ті, що діяли у 2016 році, а також нові. Зокрема, однією з нових  є Програма фінансової 
допомоги дітям  м.Бібрки та с. Шпильчини для забезпечення медикаментами в умовах 
стаціонарного лікування в Бібрській районній лікарні на 2017 рік, а також Програма підтримки 
талановитих дітей м.Бібрки та с.Шпильчини на 2017 рік. 

Програма фінансової допомоги 
дітям  м. Бібрки та с. Шпильчини 
для забезпечення медикаментами 
в умовах стаціонарного лікування 
в Бібрській районній лікарні на 
2017 рік є результатом співпраці  
Бібрської міської ради з колективом 
Бібрської районної лікарні. 

Метою програми є:  
- покращення здоров’я дитячого 

населення міста Бібрки та села 
Шпильчини шляхом поліпшення 
якості медикаментозного лікування 
дітей у стаціонарних умовах. 

 Основні завдання програми: 
-  підвищення доступності медичної 

допомоги дітям  у стаціонарі (зокрема з денним перебуванням хворих);  
- поліпшення якості надання допомоги дітям;  
- раціональне використання ліжкового фонду Бібрської лікарні. 
Надання одноразової фінансової допомоги дітям м.Бібрки та с.Шпильчини  здійснюється  на 

основі подання до Бібрської міської ради таких документів: 
- заяви про надання одноразової грошової допомоги для компенсації вартості придбаних 

ліків дітям, що перебувають на  стаціонарному лікуванні в  Бібрській районній лікарні; 
- подання Бібрської лікарні із зазначенням номера історії хвороби та прізвища пацієнта, 

дати прибуття на стаціонарне лікування (зокрема в умовах денного стаціонару), переліку 
необхідних для ефективного лікування додаткових медикаментів, виробів медичного 
призначення за підписом завідувача відділення й головного лікаря.  

- копії паспорта заявника та ідентифікаційного номера; 
- копії свідоцтва про народження дитини, що перебуває на  стаціонарному лікуванні в  

Бібрській районній лікарні; 
- копії рецептів, виданих Бібрською  районною лікарнею;  
- фіскальних чеків аптечних закладів Львівщини; 
- розрахункового рахунка одного з батьків (опікуна) у банківській установі. 
 Кошти за придбані ліки бухгалтерія Бібрської міської ради перераховує на банківський 

рахунок одного з батьків (опікуна). 
 Одноразова фінансова допомога Бібрської міської ради  за цією Програмою становить 

одну тисячу гривень. 
 Виконання Програми дасть змогу: 
- підвищити економічну доступність, ефективність і якість стаціонарного лікування дітей;  
- надати додаткові гарантії щодо забезпечення лікування дітей  медикаментами в 

стаціонарі;  
- поліпшити умови та результативність праці медичного персоналу й лікарні; 
- завдяки ефективнішому лікуванню дозволить скоротити термін стаціонарного лікування й 

затрати лікарні. 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 2 березня, 2017 рік випуск №58 (135) 

Коротко про програми Бібрської міської ради на 2017 рік 



Програма підтримки талановитих дітей 
м.Бібрки та с.Шпильчини на 2017 рік  
Cпрямована на забезпечення формування 

інтелектуального потенціалу громади шляхом 
створення оптимальних умов для виявлення 
обдарованої молоді міста та надання їй 
підтримки в розвитку творчого потенціалу, 
самореалізації особистості в сучасному 
суспільстві, постійного духовного 
самовдосконалення.  

Метою програми є  системна підтримка талановитих дітей та обдарованої молоді, формування 
системи виявлення, навчання, виховання обдарованих дітей, створення умов для самореалізації 
та розширення їх соціально-правових гарантій. 

Основними завданнями Програми є: 
- створення ефективної, дієвої системи виявлення та розвитку обдарованих дітей та молоді; 
- оновлення змісту та форм роботи щодо створення особистісно орієнтованої системи роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю; 
- упровадження інноваційних технологій навчання й виховання обдарованих дітей та молоді; 
- формування та підвищення рівня ключових компетенцій професійного педагога, який 

працює з обдарованими дітьми та молоддю; 
- сприяння розвитку інноваційних технологій та методик навчання, виховання обдарованих 

дітей та молоді, розширення міжнародних зв’язків з освітянськими організаціями; 
- забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих дітей та молоді, створення системи 

їхнього морального та матеріального заохочення; 
- стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, підтримка 

обдарованих учнів - призерів та учасників мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, 
олімпіад, конкурсів МАН, спортивних змагань обласного та всеукраїнського рівнів; 

- підвищення інтересу до участі учнівської молоді в шкільному самоврядуванні та 
налагодження зв'язків з органами місцевого самоврядування; 

- консолідація зусиль державних, громадських установ міста, спрямованих на виховання 
творчої молоді, здатної до ухвалення життєво важливих рішень. 

 Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить: 
- розробку і впровадження нового механізму пошуку й відбору обдарованих дітей та молоді; 
- оновлення змісту та створення особистісно орієнтованої системи роботи з обдарованими 

дітьми та молоддю; 
- впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання обдарованих дітей та 

молоді; 
- підвищення рівня професійної компетенції педагогів, що працюють із обдарованими дітьми 

та молоддю; 
- забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих дітей та молоді, створення системи 

їхнього морального й матеріального заохочення до науково-дослідницької діяльності; 
- підвищення інтелектуального рівня населення. 
Для забезпечення виконання цієї Програми Бібрська міська рада передбачила у своєму 

бюджеті 30 тисяч гривень. 
З повним переліком програм можна ознайомитися на офіційному сайті Бібрської міської ради: 

http://bibrka-rada.gov.ua/ 
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак 

 
 

"Борітеся-поборете!"-слова Нігояна. 
Він життя своє віддав і пішов так рано… 
Все молився Богу, вірив, що поможе, 
Що зло подолає, народ переможе. 
Стояв насторожі, стояв попереду 
І читав всім на майдані Шевченка поему: 
"Борітеся-поборете! Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас слава і воля святая!". 

Лютий 2014р. 
Уляна Стасишин 

 
 



Флешмоб «Global Shevchenko» 
 
До дня 
народження Тараса 
Шевченка 
громадська 
організація 
«Ukrainians» 
організовує 
міжнародний 
флешмоб «Global 
Shevchenko». Мета 
флешмобу – 
вшанувати пам’ять 
великого Кобзаря, показавши пам’ятники, встановлені по всьому світу та Україні, що свідчить 
про його визнання та любов українського народу. 
Правила флешмобу дуже прості: 
1) З 13 лютого до 8 березня зробіть фото/селфі біля пам’ятника Тарасові Шевченку у вашому 
місті (у нашому містечку – біля барельєфної дошки на честь Т.Шевченка); 
2) Опублікуйте фото на офіційній сторінці флешмобу –
https://www.facebook.com/events/228139920989530, а також на своїх сторінках у соціальних 
мережах, обов’язково вказавши хештег #GlobalShevchenko, країну та місто, де зроблено фото. 
Наприклад: Львів, Україна #GlobalShevchenko. 
9 березня о 16:00  організатори закликають українців  усього світу прийти до 
пам’ятників Тарасові Шевченку та одночасно зачитати вірш «Мені однаково, чи буду…» 
Це буде наймасовіше одночасне читання поезії Шевченка в історії. 

 
Про виставку, присвячену Революції Гідності, у Народному домі м. Бібрки 

Сьогодні, напевно, нікого не здивуєш тим, що на підтримку ідеї  розвитку  України у 
європейській спільноті проводяться численні заходи. Усе це робиться потугами небайдужих 
людей. Маємо і в себе таких.  
У місцевому Народному домі до відзначення Революції Гідності, що відбулася на Майдані 
Незалежності  три роки тому,організовано виставку.  Упродовж тижня проводила екскурсії для 
всіх охочих директор закладу Сурмач Люся Петрівна. Не залишилися осторонь цієї події і учні 
Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко, які теж долучилися до вшанування роковин тих 
пам’ятних для України днів.  
За цікаву змістовну виставку експонатів, за емоційну й чуттєву розповідь школярі подякували 
Люсі Петрівні. На закінчення екскурсії пролунало щире й потужне «Слава Україні!» - «Героям 
слава!». 

Класні керівники 5-А і 10-Б класів Цимбала Г. В. і Чабан О. М. 
 

Виконком Бібрської міської ради повідомляє про 
здійснення через систему публічних закупівель 
PROZORRO вибору постачальника щодо закупівлі 
продуктів у ДНЗ «Сонечко» м.Бібрки. 12 лютого 2017 
року оголошено закупівлі за 9-тьма договорами, а 
саме:  

1. Зернові культури,картопля, овочі, фрукти та 
горіхи; 

2. Олії та тваринні й рослинні жири; 
3. Молочні продукти; 
4. Продукти харчові різні; 
5. Продукція борошномельно-круп’яної 

промисловості, крохмалі та крохмалепродукти; 
6. Фрукти, овочі та супутня продукція; 

7. Рибні страви та пресерви; 
8. Продукція тваринництва, м'ясо та м'ясопродукти; 
9. Сільськогосподарські продукти та продукти рослинництва. 

Після закінчення періоду уточнень та подання пропозицій 20 лютого 2017 року відбувся аукціон. 
В аукціоні взяли участь наступні учасники: 
ФОП Трач Степанія Василівна, ФОП Савчинська Алла Олександрівна, Фермерське господарство 
Ревер В.Г. 



Електронною системою закупівель переможцем за 8-ма договорами визнано  ФОП Трач Степанія 
Василівна. За договором – «Зернові культури,картопля, овочі, фрукти та горіхи» – визнано 
Фермерське господарство Ревер В.Г.  

Голова комісії проведення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг через систему 
електронних закупівель Папіж Г.Б. 

 
 

 
Комунальне підприємство «Рідне місто» буде проводити роботи з упорядкування клумби 

біля Прапора на пл. Національного Відродження. Просимо всіх небайдужих громадян міста 
Бібрки підказати ідеї щодо її декоративного оформлення. Пропозиції 
надсилати на електронні адреси  Бібрської міської ради та КП «Рідне 
місто» e-mail: bibrka.rada@gmail.com та kp.ridne@gmail.com 

Директор КП «Рідне місто»  Оксана Боднар 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК»  
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ПРИБИРАЛЬНИКА (вул. Уляни Кравченко, 
мікрорайон комунальних будинків). 
За інформацією звертатися: 
м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, телефон для довідок: 4-32-81  
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