
Для колективу Бібрської музичної школи перший 
весняний місяць видався насиченим на різні 
мистецькі події та плідним на здобутки. Творчі 
колективи та солісти взяли участь у міському 
концерті з нагоди 203-ї річниці з дня народження 
українського генія Тараса Шевченка. У школі 
вдруге відбулися змагання з музично-теоретичних 
дисциплін «Сольфеджіада», організовані 
викладачем Охримович Ж.В. Вікторина була 
цікавою, діти із захопленням шукали шляхи для 
вирішення творчих завдань.  
Учні є постійними учасниками обласних 
професійних мистецьких конкурсів. Приємно 
зазначити, що серед представників 76 мистецьких 
шкіл області наші учні стали переможцями і 
здобули дипломи. Серед них: Павлів Богдан,учень 

6 класу(викладач - Бобечко Ю. М.), став дипломантом III ступеня серед виконавців- акордеоністів. 
Серед скрипалів дипломантом III ступеня стала учениця 3 класу Чемерега Ярина (викладач - 
Білоусова О.З.) Успішною була участь наших вихованців у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
«Закарпатська весна», що відбувався в м. Мукачевому з 29 березня до 2 квітня 2017 року. Ансамбль 
акордеоністів (викладач - Герчаківська Н. В.) став дипломантом I ступеня, а бандуристи здобули 
нагороди: Гавришкевич Марія нагороджена дипломом III ступеня, Петрикович Іванна та Серняк 
Софія стали дипломантами конкурсу. Дякуємо викладачам Мурській В. П. та Чабан К. М. Радують 
досягненнями учні художнього відділу під керівництвом талановитого викладача Гаєвишин О. О. У 
Всеукраїнському конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої» взяли участь роботи Змислої Наталії – диплом 
II ступеня, а учні Мельник Діана та Валько Вікторія нагороджені сертифікатами учасників конкурсу. 
 Також 30 березня 2017 року колектив школи долучився до благоустрою території корпусів № 1 і № 2. 
Викладачі та техпрацівники виконали роботи з прибирання території, фарбування металевої огорожі 
та побілки дерев. Від імені адміністрації дякую всім працівникам, що долучилися до благоустрою 
нашого міста. 

Директор Бібрської музичної школи Іван Герчаківський
 

ДО 550-РІЧЧЯ НАДАННЯ БІБРЦІ МАҐДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА: ЧАС.  ПОДІЇ. ЛЮДИ 
З Україною в серці: до 100-річчя від дня народження Олекси Горбача 

Продовження. Початок у попередньому числі газети 
Оговтавшись, О.Горбач повертається до Львова, щоб завершити університетські студії. Це йому 

вдається зробити уже за нової влади - радянської. Він не лише успішно закінчує навчання в уні-
верситеті. Його, як здібного студента, професор В.Сімович залишає на кафедрі асистентом. Це 
сталося в липні 1940 року. Проте не довелося довго трудитися О.Горбачу на новій посаді — у жовтні 
цього ж року його призивають до «рабоче-крестьянской красной армии» і потягом, разом з іншими 
призовниками, відправляють на службу в Башкирію. В Уфі, столиці Башкортостану, сімох із дев'яти, 
серед яких і О.Горбач, скеровують ще далі, в Белебей, «нічим не замітну болотисту діру -  

містечко», в розпорядження артилерійського полку «для вишколу середніх командирів запасу». 
Командування полку навіть не здогадувалося про такі можливості їхньої частини, бо відповідного 
спорядження в них не було. Найпристойнішою будівлею у згаданому містечку був «бельїй дом» 
(побілений чепурно), — як згадує О.Горбач, і цим домом була пересильна тюрма, збудована на-
прикінці 18 ст. і, зі слів очевидця, «квартирантів» у «бєлому домі» не бракувало. 

Нарешті була сформована навчальна батарея і почалися вишкільні будні з примітивними 
навчителями, яких характеризує їх улюблена фраза: «Вот, панімаєш, інтєліґенція хєровая, а лошаді 
запряч не умєєт...», поганим харчуванням, системою стеження і доносів. Першу вістку про початок 
німецько-радянської війни принесли місцеві жінки, а потім уже було офіційне повідомлення 
політруків. О.Горбач за таких обставин вирішив утікати додому. Спочатку різними побрехеньками 
про відставання від свого ешелону він добрався до Челябінська, а звідти мав намір податися до 
Москви, але в міру просування довелося змінити маршрут на безпечніший, через Сизрань, Пензу. 
Там (у Пензі) він пересів на потяг, що їхав зі Свердловська в напрямі Куп'янськ-Харків, і пере-
конався, «що у всесильній совєтській машині є немало дір, крізь які можна мати щастя проскочити з 
цілою головою». 

З пригодами О.Горбач усе-таки добрався до Харкова і... знову був мобілізований, та ще раз (з одним 
киянином) повторно дезертирував, а дорогою на захід потрапив у полон до німців. Це сталося в ли-

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 6 квітня, 2017 рік випуск №63 (140) 

Із життя Бібрської музичної школи 



стопаді 1941 р. Перебування в таборах у Чугуєві й Харкові 
завершилося щасливо - його знання німецької та легенда, яку він 
придумав, дали змогу обдурити і німців - його звільнили з полону 
якраз перед католицьким Різдвом. З трудом і пригодами через 
Підволочиськ дістався до Львова, а з нього знову, як 1941 - до 
рідного Романова. «Так почався календарний Новий рік 1942 -
ий», — зафіксує у спогадах О.Горбач. 

Бажання займатися науковою працею привели О.Горбача по-
вторно до професора В.Сімовича, який посприяв 
прилаштуванню його в Інститут мовознавства, а також учителем 
української мови в Малій духовній семінарії. Надходив 1943 рік. 
Молодь масово забирали на роботу до Німеччини, дехто, щоб 
уникнути цього, ішов в УПА. О.Горбач подався в дивізійники, 
пройшов добру військову підготовку, одержав скерування на 
старшинський вишкіл під Прагу (це врятувало його від трагедії 
під Бродами). 3-під Праги частину дивізії «Галичина» перекинули 

у Словаччину, а потім у Словенію для боротьби з партизанами Тіто. 
Тарас ШАХ, м. Бібрка 

 

Інформація щодо розміщення бюджетних коштів на депозитних рахунках банків 
Кошти, які накопичуються на рахунку загального фонду Бібрської міської ради, використовуються 

на оплату поточних видатків (зарплата із відрахуваннями, оплата енергоносіїв, виплата соціальних 
допомог, продукти в дитячий садок), а також передаються із загального фонду до спеціального для 
здійснення капітальних витрат (каналізування, дороги, капітальні ремонти, реконструкції об’єктів 
тощо). Вагома частина капітальних витрат здійснюється із залученням додаткових коштів із різних 
фондів (обласний, державні програми, мікропроекти). Тому для часткового фінансування таких 
об’єктів із бюджету Бібрської міської ради на рахунку (після оплати поточних витрат) накопичуються 
кошти для виконання таких робіт. У зв’язку з тим, що акумульовані кошти деякий час затримуються 
на котловому рахунку Бібрської міської ради, запропоновано покласти ці кошти на 
короткостроковий депозитний рахунок державного банку, який дозволяє зняти дані кошти у будь-
який необхідний час і не зобов’язує очікувати кінця терміну укладеного депозитного договору. 
Відсотки від депозиту дають можливість отримання додаткового доходу в бюджет, для подальшого 
використання на потреби міста. Практично всі міста України практикують такий метод для 
залучення додаткових коштів до бюджету. 

Головний бухгалтер БМР Катерина Христіна 

 

Щодо збільшення штату БМР й витрат коштів на власні потреби 
У травні 2016 року у штат Бібрської міської ради залучено державного реєстратора прав на 

нерухоме майно, який поповнив бюджет міста за травень – грудень 2016 року на  345 628 грн., а за 
січень – березень 2017 року на 142 445 грн. Додаткове залучення коштів дозволило виконати 
наступні роботи, а саме: 

 Поточний ремонт приміщення бухгалтерії та кімнат архіву Бібрської міської ради – 48 464 грн.  
 Поточний ремонт приміщень та коридору Бібрської міської ради – 43 881 грн. 
 Поточний ремонт актового залу  Бібрської міської ради – 49 937 грн. 
 Закуплено оргтехніку на суму 151 096 грн. (з них 50 000,00грн.- кошти місцевого бюджету, 100 

000,00 грн – субвенційні кошти з державного бюджету за підтримки Народного депутата України 
Т.Батенка). Необхідність придбання нової оргтехніки виникла у зв’язку із залученням у штат нових 
працівників, а саме державних реєстраторів, які поповнили міський бюджет станом на сьогодні 
майже на півмільйона гривень. Придбання нової оргтехніки було необхідне через моральну 
застарілість та несправність старої. 

Крім того, частина придбаної комп’ютерної техніки передана у користування бюджетним 
підприємствам міста:  Бібрській середній школі, Будинку дитячої та юнацької творчості м.Бібрка, 
Народному дому, міському комунальному підприємству «Бібрський комунальник»; 
 придбано меблі в актовий зал, в приміщення державного реєстратора Бібрської міської ради на 

суму 49000,00 грн (субвенційні кошти за підтримки 
Народного депутата України Т.Батенка); 
 придбано інформаційні стенди, стільці в актовий 

зал та для відвідувачів Бібрської міської ради, жалюзі 
для оновлених приміщень Народного дому (кошти 
міського бюджету). 

Бібрська міська рада додатково інформує мешканців 
міста Бібрка, що залучені та використані субвенційні 
кошти несуть за собою чітке цільове використання 
(тобто використовувати на свій розсуд їх ми не 
можемо). Також слід зазначити, що у 2016 році було 
залучено з інших бюджетів (обласного, державного) 
понад три млн. гривень. Щоб ці кошти отримати, 
міському голові, працівникам БМР, радникам голови 
довелось десятки разів побувати в обласному та 
районному центрах. Саме тому й витратили певні 

Одне - плескати язиком, а інше - перти плуга (Прислів’я) 

Бібрський міський голова вирушив у 
чергову волонтерську поїздку в зону 

бойових дій 



кошти на пальне. Але такі затрати окупились місту в більш ніж сотню разів. 
Виконком Бібрської міської ради.  

 
 

На позачерговій сесії Бібрської міської ради 
29  березня  відбулося  засідання  ХІV–ої позачергової сесії  Бібрської міської ради VII 

демократичного скликання. У порядку денному сесії – внесення змін до бюджету Бібрської міської 
ради на 2017 рік, якими скеровано 5 тисяч гривень  на оплачувані громадські роботи у 2017 році а 
також виділено кошти  для придбання матеріалів для встановлення редукційного клапана пониження 
тиску і засувів для встановлення на міському водопроводі на суму 38 тисяч гривень та для закупівлі 
редукційного клапана пониженого тиску і  глибинного насоса на суму 68 тисяч гривень. 

Відповідно до Програми проведення Обласного конкурсу мікропроектів місцевого, розглянувши 
звернення керівника проекту «Капітальний ремонт даху та фасаду музичної школи корпус № 2 в м. 
Бібрка вул. Шевченка, 13 Перемишлянського району  Львівської області» – потенційного переможця 
обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку 2017 р.-  Скалки Галини Петрівни  до  
Бібрської міської ради про співфінансування проекту, рада вирішила співфінансувати з бюджету 
Бібрської міської ради названий проект  на суму  115, 930 тис. грн.. 
 Наступним рішенням рада  затвердила технічну документацію щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування будівлі адміністративного корпусу 
Бібрської районної лікарні, який здаватиметься в оренду. Бібрська міська рада також затвердила 
зміни до «Програми фінансової допомоги дітям м. Бібрка та с. Шпильчина для забезпечення 
медикаментами в умовах стаціонарного лікування у Бібрській районній лікарні на 2017 рік», що 
передбачають фінансову допомогу дітям, які перебувають на лікуванні тільки у стаціонарному 
відділенні. 

 Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак 

 

Виконавчий комітет інформує 
На засіданні, яке відбулося 24  березня, виконавчий комітет своїми рішеннями затвердив 

проектно-кошторисну документацію «Реконструкція  архітектурно-будівельної частини  існуючих 
очисних споруд побутових стоків продуктивністю 700 м3/добу у м.Бібрка Львівської області», проектно-
кошторисну документацію «Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям на території 
Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко, що знаходиться  за адресою: вул.Уляни Кравченко, 2,  
м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області», кошторисну документацію «Поточний ремонт 
підпірної стіни на площі Стрілецькій  у м.Бібрці Перемишлянського району Львівської області», а 
також надав дозвіл на виготовлення кошторисної документації «Поточний ремонт водопроводу від № 
61 до № 83 по вул.Зарічній у м.Бібрці Перемишлянського району Львівської області» та «Поточний 
ремонт покрівлі павільйонів  ДНЗ "Сонечко" по вул. Уляни Кравченко, 17 в м. Бібрці Перемишлянського 
району Львівської області».  Рішеннями виконкому надано дозвіл на оприлюднення та проведення 
громадських слухань щодо врахування  громадських інтересів  під час розроблення проектів: 
детального плану території земельної ділянки під будівництво спортивного майданчика зі штучним 
покриттям на території Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст.ім.Уляни Кравченко, що розташована  за адресою: 
вул.Уляни Кравченко, 2,  м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області; детального плану 
території для обслуговування будівель майстерні, навісу, складу по вул. Ів. Франка, 4а у м.Бібрці; 
детального плану земельної ділянки для будівництва житлових будинків, господарських будівель і 
споруд по  вул.І. Франка в м.Бібрці Перемишлянського району Львівської області». 

Виконком також надав дозволи мешканцям міста на добудову та реконструкцію будівель , на 
переведення житлових приміщень у нежитлові, на виготовлення технічних умов та збільшення загальної 
потужності електропостачання. 

На цьому засіданні виконком також вирішив провести  громадські слухання щодо місця 
розташування продуктового ринку. Інформація про отримання пропозицій від громади про місце 
розташування продуктового ринку оприлюднена на офіційному сайті Бібрської міської ради. 

Керуюча справами виконавчого комітету С.З.Охримович 
 

«Бодай ся когут знудив…» 
(Українська народна пісня) 

Беручи до рук таке видання, як 
«Погляд», завжди пригадую старий 
єврейський анекдот: 
– Рабинович, Ви знаєте, що Ваша 
дочка повія? 
– Та в мене немає доньки, в мене – 
двоє синів! 
– А то тепер Ваша проблема, як 
всім довести протилежне. 

Прочитав статтю дописувача під 
псевдонімом Олександр Півень 
«Собі - за бюджетні, громаді – за 

людські», де автор, неначе таємний агент Wikileaks, розкриває читачам очі на «страшні зловживання» 
теперішніх обранців. Змушений вас розчарувати, бо ніякої таємниці Півень не розкрив – уся 
інформація у відкритому доступі на офіційному сайті Бібрської міської ради та порталі публічних 
фінансів України. Може, дописувач лише тепер навчився користуватися загальнодоступними 
ресурсами, а може, йому хтось підказав, але в тексті звичайні господарські витрати подаються 

 
Актовий зал  

за попередньої влади 
Актовий зал після ремонту. 

Початок 2017 р. 



автором як страшні смертні гріхи нової влади. Не знаю, що поганого в тому, що вдалось купити нові 
меблі в дитсадок, сучасну комп’ютерну та оргтехніку у школу та Будинок дитячої творчості, звукову 
апаратуру для Народного дому (там майже десять років панував хаос, а тепер мало не щотижня 
відбуваються культурно-масові заходи). Так, не все вдається зробити одночасно, та й взимку не 
конче пофарбуєш фасади чи вкладеш тротуарну плитку (як пропонує дописувач), а в 25-градусні 
морози автор нехай сам собі ремонтує покрівлю. 

У якому стані залишила попередня влада міську господарку, можна судити хоча б з того, що перші 
засідання сесій проводилися як не в Будинку дитячої та юнацької творчості, то в музичній школі, бо 
в міській раді приміщення були в занедбаному стані. А про борги «папєрєдніків» я взагалі промовчу, 
адже зроблені ними фасади й дороги довелося оплачувати вже новій владі. Коли новообраний 
депутатський склад уперше зайшов до будівлі Бібрської міської ради 28 листопада 2015 року, то в 
приміщенні навіть світла не можна було ввімкнути, бо якісь «китайські акробати» зняли абажур, що 
висів на 4-метровій висоті! Тому було вирішено провести поточний ремонт актового залу, а рішенням 
виконкому №3 від 03 лютого 2017 року було затверджено зведений кошторисний розрахунок 
вартості ремонту «Поточний ремонт приміщення актового залу на другому поверсі Бібрської міської 
ради» на суму 49,937 тис. грн., про що також давно оприлюднена інформація на офіційному сайті 
ради http://www.bibrka-rada.gov.ua/uploads/content/60/file/148768987460.pdf . До речі, ми 
оприлюднюємо інформацію при використання кожної копійки бюджетних коштів, усі рішення сесій 
та виконкому, а от раніше щось такого не було. 

У тексті статті відчувається туга автора за минулими часами, 
очевидно, йому в той період жилося набагато краще, аніж тепер. 
Але паскудний з Когута (чи то Півня), господар, який вважає, що 
ремонти в громадському закладі, яке щодня відвідують десятки 
людей, з 2002 року мали би зберегтися дотепер. Може, йому (чи їй), 
в хліві на бантах звичніше, але я вважаю, що люди мають 
працювати в людських умовах. Запевняю, що всі меблі й техніка, 
більшість із яких закуплено за додатково залучені субвенційні кошти 
за сприяння народного депутата Батенка Т. І., обліковані та 
поставлені на баланс і, відповідно до чинного законодавства, 
залишаться для використання наступникам, а не будуть розтягнуті 
по домівках. Актовий зал, звичайно, не фонтан (для відновлення 
роботи котрого нова влада змушена була сплачувати борги 
попередників), але відремонтований він не тільки для потреб 
депутатів – там уже проводяться заходи для громади: тренінги, 
громадські слухання, презентації.  

Опанович Ігор, член виконкому Бібрської міської ради 
 
 

КП «Рідне місто» інформує 
У п’ятницю, 31 березня, проводилася толока з прибирання на міському кладовищі.  
Під час робіт було прибрано стихійні звалища на території кладовища, також прибрано ділянки 

біля братських могил.  
Усім небайдужим щира подяка за участь у толоці. Особлива подяка - Шах Лідії, Закалику Богдану, 

Вінник Ользі, Теодорович Наталії за щиру працю та допомогу. Також хочемо подякувати всім 
присутнім на роботах, а саме працівникам КП «Рідне місто», КП «Бібрський комунальник», 
працівникам Бібрської міської ради. 

Також проводяться роботи з упорядкування міста до Великодніх свят, а саме: побілено дерева та 
бордюри, прибрано центральний парк, завершуються роботи з прибирання парку по вул. 
Тарнавського. Прибрано сміття з русла струмка по вул. 22 січня, сміття по вул. Ів. Франка та на 
території колишньої школи. До кінця тижня завершиться впорядкування квіткової клумби коло 
прапора на пл. Національного Відродження.  

З повагою адміністрація КП «Рідне місто» 

 
 
 

 

Сердечно вітаємо з Днем народження 
Баб'як Софію Петрівну. 

Вам — з Днем народження вітання,  
І всі найкращі побажання:  
Щоб і здоров’я, і достаток,  
В усьому був завжди порядок.  
І щоб сусіди поважали  
Та зайвий раз не турбували.  
Щоб євро в гаманці водилися,  
Курорти щоб не тільки снилися...  
Та головне, хай буде щастя,  
Все інше якось вже додасться.  

З повагою і найкращими побажаннями Ірина, Галина 

Шановні мешканці села Шпильчини ! 
Запрошуємо Вас узяти участь у толоці, що 

відбудеться в суботу, 8 квітня 2017 року, 
зокрема, у прибиранні території біля школи та 
коло церкви Петра і Павла. Також просимо 
вас навести лад біля своїх осель.  

Толока розпочнеться о 10 годині. Із собою 
мати дискові косарки, рукавиці , мішки або 
кошики для сміття, граблі, лопати, відра. 
Також можна принести вічнозелені (ялівці, 
туї) і квітучі  (бузок,жасмин, гортензію, 
фурзицію) кущі. 

Декан о. Микола Коваль та Бібрська МР 

 

 «Лампочка Чабана» (освітлення у 
приміщенні мерії за попередньої 

влади - замість світильників - 
жарівка на стіні) 


