
  
 
 

9-10 березня – Дні вшанування пам’яті Т. Шевченка – Великого Українця, 
національного генія, Поета. У місті тривають заходи на честь Кобзаря. 
Інформацію про ці заходи буде опубліковано в наступному числі газети  

 

ЗВІТ ЩОДО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2016 р. 
Дохідна частина бюджету Бібрської міської ради за 2016 рік становить 9 143 283 грн., що 

склало 101,8% перевиконання бюджету. Основними складовими дохідної частини є акцизний 
податок, єдиний податок, земельний, адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав та інше. Видаткова частина бюджету становить 8 927 181 грн. Перевищення доходів над 
видатками складає 216 102 грн. 

Щодо видаткової частини бюджету Бібрської міської ради. 
Погашена заборгованість за попередні періоди, а саме: 

 За поточний ремонт фасадів по вул. Нац.Відродження, 15-20, Кобзаревий Майдан,2 – 81 
956,08 грн. 

 Доплата за поточний ремонт вулиці Грушевського – 30 000,00 грн. 
 За опори паркові – 11 034,00 грн. 
 Доплата за реконструкцію даху Народного дому – 86 896,95 грн. 
 Оплата за технагляд по об’єкту «Реконструкція даху народного дому» - 4 163,76 грн. 
 Оплата заборгованості по державному бюджету на суму – 341 653,05 грн. 

На органи місцевого самоврядування витрачено 1 227 368,21 грн., зокрема на заробітну плату та 
нарахування, виконані роботи по поточному ремонту приміщення в будівлі міської ради: бухгалтерії 
та кімнати архіву, а також поточний ремонт коридору, енергоносії та закупівлю малого інвентарю та 
канцтоварів, меблів, стільців.  

Щодо фінансування дитячого садка: отримано субвенцію із районного бюджету на суму 2 232 100 
грн. Кошти витрачено на зарплату та відрахування, закупівлю продуктів харчування, енергоносії. 
Враховуючи економію субвенційних коштів, зроблено поточний ремонт каналізаційної системи; 
виготовлено проектно-кошторисну документацію та зроблено капітальний ремонт системи опалення 
(із влаштування вузла обліку); оновлено матраци та подушки, закуплено будівельні матеріали, 
водонагрівачі, посуд на кухню, дитячі меблі в групи. 

На благоустрій міста витрачено 1 204 793 грн., виконано низку  робіт, а саме: 
 дорожню розмітку по місту;  
 зрізання дерев; 
 закуплено дорожні знаки; 
 придбано балюстради на Хресну дорогу; 
 поточний ремонт захисної стіни; 
 стерилізацію собак; 
 дитячий майданчик на Шпильчино; 
 встановлено дитячу карусель коло багатоповерхівок; 
 закуплено стійки для велосипедів; 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 9 березня, 2017 рік випуск №59 (136) 

Дні пам’яті Тараса Шевченка 



 закуплено та поміняно лампи, патрони, автомати електричні, дріт обрізний, реле часу 
автоматичне для вуличного освітлення; 

 послуги по благоустрою міста КП «Рідне місто». 
Виплачено кошти на соціальний захист населення на суму 90 500 грн.: матеріальна допомога 

учасникам АТО, кошти на поховання, матеріальна допомога населенню. 
Витрачено 23 000 грн. на підтримку футболу. На освітньо-культурні заходи - 70 000 грн. Зроблено 

поточний ремонт фасадів центральної частини міста на суму 118 144 грн.  
На поточний ремонт доріг витрачено 861 014 грн. (враховуючи субвенцію на суму 200 000 грн.) 

Відремонтовано наступні вулиці: Шевченка, Криву, Уляни Кравченко, Стуса, Шептицького, Франка, 
Тарнавського, Лесі Українки, Лугову, Піддовге. Також відремонтовано тротуар по вулиці 
Тарнавського. 

На водо-каналізаційне господарство витрачено 229 743 грн. -  на закупівлю матеріалів.  Також 
придбано матеріали для поточного ремонту даху будинку по вулиці Уляни Кравченко. Повернуто 
кошти за водопостачання та водовідведення учасникам АТО на суму 1 644 грн.  

Надано  субвенції наступним організаціям: 
 відділу освіти 10 000 грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації, 
 поліції 30 000 грн. для поточного ремонту автомобіля, 
 пожежній частині 17 000 грн. для закупівлі матеріалів для поточного ремонту фасаду, 
 Перемишлянській РДА 30 000 грн. для оновлення комп’ютерної техніки, 
 на школу 17 000 грн. для закупівлі матеріалів, 
 на казначейство 3 500 для купівлі комп’ютера, 
 на лікарню 10 000 грн. (для закупівлі вікна та дверних ручок гінекологічного відділення),  
  279 611 -  на об’єкт «Реконструкція водопроводу по вулиці Птахівнича» 

Із загального до спеціального фонду передані кошти для виконання наступних капітальних робіт,а 
саме: 

 Будівництво спортивного майданчика на суму 58 301 грн. (враховуючи отриману субвенцію 
50 000 грн.) 

 Будівництво каналізаційної мережі по вулиці Крива 
 Поточний ремонт КНС 
 Встановлення теплового лічильника в ДНЗ «Сонечко» 
 Реконструкція водопроводу по вулиці Зарічна за рахунок коштів із обласного бюджету  
 Капітальний ремонт 2-ох кімнат Народного дому – кошти залучені в рамках мікропроекту 
 Капітальний ремонт огорожі та освітлення в ДНЗ «Сонечко» - кошти залучені в рамках 

мікропроекту 
 Капітальний ремонт приміщення Народного дому 
 Розроблено та перераховано низку проектів та проходження експертиз 
 Закуплено котел для музичної школи 
 Придбано для школи телевізор в інтерактивний клас 
 Придбано оргтехніку, елементи дитячого майданчика в с.Шпильчино, карусель коло 

багатоповерхівок, насос для водо-каналізаційного господарства. 
За сприяння народного депутата Т. Батенка отримано субвенції майже 300 000 грн. із державного 

бюджету. Кошти витрачені на заміну вікон в БДЮТ, придбання меблів в конференц–зал БМР та 
кабінет державного реєстратора, закуплено оргтехніку та передано на користування в школу, 
Народний дім, БДЮТ, КП «Бібрський комунальник». Також за рахунок цих коштів придбано звукове 
обладнання для Народного дому. 

Головний бухгалтер БМР Катерина Христіна 
 

Фотофакт 
На виставці, присвяченій Революції Гідності, у Народному домі м. Бібрки 



Семінар про маніпуляції 
свідомістю людей 

Минулого тижня в конференц-залі 
Бібрської міської ради відбувся 
семінар,  присвячений темам: 

- про маніпуляції свідомістю 
громадян (суть, ознаки, засоби, 
приклади маніпуляції та способи 
захисту особи від цього); 

- маніпуляція в сектах (найбільш 
загальні методи роботи деструктивних 
угрупувань, їх ознаки, профілактика 
загроз). 

Семінар провели Олег 
Володимирович Паска – викладач 
Львівського  регіонального інституту 
державного управління  Національної академії державного управління при Президентові України та 
Анна-Єва Боднар – доктор богослов’я, голова бюро УГКЦ у справах новітніх релігійних рухів і сект. 
Присутні отримали багато цікавої інформації, особливо інформації для роздумів. Гості також 
запропонували співпрацю в декількох напрямках. Сподіваємося найближчим часом побачити 
результати такої співпраці.  

Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак 
 

Чергова сесія БМР 
10 березня о 17.00 год. у конференц-залі Бібрської міської ради відбудеться ХІІІ–а сесія Бібрської 
міської ради. 

Проект порядку денного 
1. Про внесення річних змін до бюджету Бібрської міської ради на 2017 рік. (доповідає Бібрський 

міський  голова  Гринус Р.Я., співдоповідач  головний бухгалтер Бібрської міської ради Христіна 
К.В., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері питань 
бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку,  інвестиційної політики 
(голова комісії Грицило І.М.) 

2. Про внесення змін до рішення № 141 від 15.04.2016 р. Про визначення розміру пайової участі 
суб’єктів містобудівної діяльності у розвитку  інфраструктури м. Бібрка. (доповідає Бібрський 
міський  голова  Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з 
повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного 
розвитку,  інвестиційної політики (голова комісії Грицило І.М.) 

3. Розгляд заяв 
4. Різне 

Бібрський міський голова Роман Гринус 
 

«Ощадбанк» інформує: БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ «Енергокредит» 
I. Загальні  умови кредитування: 

Максимальна сума та валюта кредиту 50 000 гривень 
Мінімальний початковий внесок Позичальника (від вартості товарів, що будуть придбані) 10% 
Максимальний строк користування кредитом 36 місяців 
Процентна ставка за користування кредитом 17,99% річних 
Комісійні винагороди Банку За надання кредиту 4,3% від суми кредиту (разово) 
Погашення кредиту Щомісячно рівними частинами Нарахування та сплата процентів з 
користування кредитом Проценти нараховуються на фактичну заборгованість за кредитом та 
сплачуються щомісячно 
Товари, на придбання яких може бути надано кредит: 
Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термодернізації) зовнішніх стін, 
підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; Вікна (в т.ч. склопакети, комплектуючі для 
встановлення вікон), балконні блоки та вхідні двері; Система сонячного теплопостачання та/або 
гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї; Сонячні панелі для 
виробництва електроенергії та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; Рекуператори 
теплоти вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; Малі 
вітрогенератори; Електричні та неелектричні опалювальні засоби, в тому числі з функцією підігріву 
води, зокрема: котли, що працюють на альтернативних видах палива; теплонасосна система 
опалення та/або гарячого водопостачання; бойлери; каміни; радіатори опалення,  регулятори 
температури повітря (в тому числі автоматичні); прилади обліку природного газу; вузли обліку води 
та теплової енергії, зокрема, засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне 
додаткове обладнання і матеріали до них; багатозонні (багатотарифні) прилади обліку електричної 
енергії (лічильники активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до 
них. 
Комплектуючі для підключення та експлуатації електричних та неелектричних опалювальних засобів, 
в тому числі з функцією підігріву води 
У разі, якщо у Позичальника відсутня кредитна історія та сума кредиту, що запитується, перевищує 
30 000 гривень, мінімальний початковий внесок встановлюється у розмірі 30% із здійсненням його 
оплати через Банк. 



II. Особливості реалізації Банківського продукту: 
Вимоги до висновку Кредитної служби. Питання щодо надання кредиту Позичальнику вноситься 
на розгляд Уповноваженого колегіального органу Банку за умови надання позитивного висновку 
Кредитною службою. 
Видача кредиту. Грошові кошти надаються Позичальнику згідно з умовами, визначеними 
Кредитним договором шляхом безготівкового перерахування коштів на Поточний рахунок 
Позичальника з одночасним подальшим перерахуванням кредитних коштів на поточний рахунок 
Продавця товарів на підставі договорів, укладених між Позичальником та Банком. 
Підтвердження цільового використання кредиту. Підтвердженням цільового використання 
кредиту є: Договір купівлі-продажу товару(-ів) та/або рахунок (рахунок – фактура) на оплату товару(-
ів) – надаються Позичальником до Банку в складі пакету документів, необхідних для прийняття 
Банком рішення щодо кредитування; Документ, що засвідчує сплату позичальником початкового 
внеску в оплату вартості товару(-ів) (касовий або товарний чек, квитанція, тощо) – надається 
Позичальником до Банку перед укладенням кредитного договору; Документи, які підтверджують 
перерахування кредитних коштів Продавцю товару(-ів) в оплату вартості товару(-ів) (копія 
меморіального ордеру про перерахування коштів) – формуються Банком; Документ(-и), що 
підтверджує(-ють) отримання Позичальником товару(-ів), на оплату якого(-их) було надано кредит 
(видаткова(-і) накладна(-і) та/або акт(-и) приймання – передачі товару(-ів) та/або товарний чек, 
інший документ, що згідно із законодавством посвідчує передачу товарів) – надаються 
Позичальником до Банку протягом 30 календарних днів з моменту отримання кредиту. 
Позичальниками, які отримують кредит в рамках Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010—2017 роки, одночасно із наданням до Банку документа(-
ів) щодо отримання товару(-ів) додатково надається: Акт(-и) виконаних робіт та/або інші 
документи, що підтверджують факт впровадження товару(-ів), на оплату якого(-их) було надано 
кредит –якщо виконання робіт із впровадження товару(-ів) буде здійснено із залученням сторонніх 
осіб або заява Позичальника на підтвердження факту самостійного впровадження обладнання 
та/або матеріалів, придбаних в рамках державної програми (Додаток 7) – якщо виконання робіт із 
впровадження товару(-ів) буде здійснено Позичальником самостійно. 
ВІДШКОДУВАННЯ ТІЛА КРЕДИТУ: Котли – 20 %, інші енергозберігаючі – 30%. Можливе 
відшкодування по процентах від Львівської ОДА – 15 % 

Завідувач Бібрського відділення АТ «Ощадбанк» Ігор Стах 
 

Співчуття 
Бібрська міська рада, хорова капела «Бібрчани» висловлюють щирий жаль із приводу передчасної 
смерті Романа Свахи – активного громадянина міста, багатолітнього учасника міських, 
районних, обласних культурних заходів, хориста Народної капели «Бібрчани»  і висловлюють 
співчуття родині. 

 

Виконавчий комітет інформує 
У Бібрську міську раду надходять скарги і 

претензії від мешканців вул. Зарічної, І. Франка 
та інших щодо проблем, які виникли на їхніх 
дорогах через будівництво водопровідної мережі. 

Повідомляємо, що виконавчий комітет Бібрської 
міської ради звернувся до виконавця робіт із 
приводу ситуації, яка склалася внаслідок 
прокладання водогону (текст листа додається).  

Виконавчий комітет Бібрської міської ради
 

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  

 

ОГОЛОШЕННЯ 
У м. Бібрці по вул. Львівській (біля СТ) відкрився 
магазин «КОРМ ДЛЯ ВСІХ ТВАРИН».

 
 
 

 

 


