
Засідання спільної робочої  групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад 

У п’ятницю, 28 квітня, у конференц-залі 
Бібрської міської ради відбулось засідання 
спільної робочої групи з підготовки проектів 
рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад. Нагадуємо, що до 
складу робочої групи входять представники 
семи громад, які дали згоду на утворення 

об’єднаної громади.  Спільна робоча група 
опрацьовувала проекти рішень та план 
організаційних заходів щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад. 
Головував на засіданні групи Бібрський 
міський голова Роман Гринус, секретарем 
засідання робоча група обрала Ланівського 
сільського голову Тетяну Кузик.  

Під час обговорення названих проектів 
точилася жвава та гостра дискусія, особливо 
при опрацюванні плану організаційних 
заходів щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад. Більшість присутніх 
на засіданні мали вагомі та слушні 
пропозиції щодо організації діяльності та 
перспективних напрямків розвитку 
об’єднаної громади. Остаточний варіант 
проектів рішень та плану організаційних 
заходів після доопрацювання та погодження 
спільною робочою групою буде винесений на 
обговорення територіальних громад. 

Ланівський сільський голова Тетяна Кузик

 
Наші таланти 

Учениці Бібрської музичної школи - 
учасниці інструментального тріо «Кобза» 
(Олександра Доскіч, Олена Поручинська, 
Наталія Савка, керівник - Олександра Біскуп) 
- перемогли на Міжнародному фестивалі-
конкурсі «Зірковий грамофон талантів», а 
учениця 6 класу Бібрської музичної школи 
Олександра Доскіч (викладач - Галина 
Серкез) здобула II премію в номінації 
«Інструментальна музика». 

Учні Бібрської музичної школи взяли 
участь у міжрегіональному конкурсі «Юніор 
бізнесу 2017» на найкращу ідею 
підприємницької діяльності для молоді шкіл 
Львівської, Волинської та Рівненської 
областей та успішно пройшли до II етапу. 
Проект фінансується Міністерством 
закордонних справ Республіки Польща в 

рамках Програми “Польська допомога задля 
розвитку 2017”. 

Директор Бібрської музичної школи  
Іван Герчаківський

 

Операція «ВІСЛА» 
Цьогоріч  на 28-29 квітня припадає 70-та річниця акції «Вісла» - військово-політичної 

операції польської комуністичної влади - депортації українців з південно-східних регіонів Польщі 
(Лемківщина, Холмщина, Надсяння й Підляшшя) до її північно-західних земель. Історики 
зазначають, що операція «Вісла» 1947 року стала інструментом етнічної чистки: українців 
примусово переселяли, позбавляючи помешкань і майна. 

Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко м. Бібрка, 4 травня, 2017 рік випуск №67 (144) 

 



28 квітня в Народному домі м.Бібрки о 2000 год 
провели історичну годину «Переселенській операції 
«Вісла – 70». Про обставини операції розказала 
директор НД Люся Сурмач. Про перебіг та наслідки 
розповіла у своїй інформації Оля Притула, а Марія 
Чабан проінформувала слухачів про українське 
питання в Польщі 1947 року. Поділився своїми 
враженнями про ці трагічні події і отець-декан 
Микола Коваль. 

О 2100год, запаливши лампадки, хвилиною 
мовчання і церковним передзвоном бібрчани 
вшанували пам'ять трагічних подій операції «Вісла». 

Директор НД Люся Сурмач 

 

Щодо робіт у міському парку по вул. Ген. Тарнавського 
КП «Рідне місто» повідомляє, що  проведення робіт із формування крон дерев у міському парку 
по вул. Г. Тарнавського - пл. Стрілецької було проведено згідно з актом обстеження зелених 
насаджень від 17 лютого 2017 року № 14 (відповідно до Наказу  Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України №105 від 10.04.2006 р. 
 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»). Згідно 
з актом обстеження зелених насаджень, формувальної обрізки крон та зрізання аварійних 
гілок потребують всі зелені насадження парку.  
На  оренду спецтехніки для проведення робіт у парку КП «Рідне місто» витратило:  

- у лютому  14355,00 грн 

- у березні 7675,00 грн 

- у квітні 1920,00 грн 
Директор КП «Рідне місто» Оксана Боднар 

 

Беремо участь у конкурсах 
Днями Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА завершив 

прийом проектів на 12 конкурсів у галузі культури у межах Комплексної програми розвитку 
культури Львівщини на 2017-2020 роки.  

Тут наша громада проявила максимальну активність: ГО «Молодь Бібрки», Народний дім 
м. Бібрки та Бібрська музична школа подали заявки на 7 конкурсів. Сподіваємося на перемогу 
в цих конкурсах та залучення коштів обласного бюджету на розвиток нашого міста.  

Оксана Зінчук  

 

Щодо дорожньої інфраструктури 
Виконком Бібрської міської ради інформує, 

що протяжність доріг та вулиць комунальної 
власності м.Бібрки становить близько 16 
кілометрів. На утримання (капітальний та 
поточний ремонт) доріг у 2016 році Бібрська 
міська рада витратила: 

- На поточний ремонт - 861,014 тис. 
грн (у тому числі борг за 2015 рік за 
ремонт вул. Грушевського – 30 тис. грн). 
За ці кошти було відновлено покриття на 
найбільш проблемних дорогах міста, де не 
тільки проїхати, а й пройти часом було 
неможливо. Стан цих доріг мешканці можуть 
уже сьогодні порівняти з тим, що був до 
виборів. Також на поточний ремонт дороги, 
який частково охоплював вулиці 
Грушевського, пл. Н.Відродження та вул. Ген. 
Тарнавського, з обласного бюджету виділено 
кошти на суму близько 700,00 тис. грн.  

- На капітальний ремонт - 345,761 
тис. грн, а саме такі суми: 

- коригування кошторисної документації 
та експертизу за проектом «Капітальний 
ремонт дороги по вул. С. Крушельницької» - 4 
108 грн. 

 - погашено заборгованість попередньої 
влади за об’єктом«Капітальний ремонт 
вул. Л. Курбаса» (!) – 341 653  грн. 

Поточний ремонт вирішує проблеми 
утримання доріг на короткий період – це його 
основний недолік.  

Що стосується середньострокового 
капітального ремонту вулиць та доріг 
місцевого значення, цифри взагалі 
фантастичні. Капітальний ремонт одного 
кілометра такої дороги коштує близько 1,5 
млн. грн., а отже, орієнтовна вартість 
ремонту доріг у м Бібрці, за попереднім 
підрахунком, становила би  понад 25млн. 
грн. На цей рік у бюджеті заплановано 2,7 
млн. гривень, зокрема не тільки на дороги, а 
й на воду, каналізацію, очисні споруди, 
майданчики, фасади, дахи та багато іншого. 
Ці цифри свідчать про те, що за міські кошти 
провести капітальний ремонт вулиць 
практично неможливо.  

Загалом, закиди щодо великих затрат 
на ремонт доріг є дивними, адже значна 
частина коштів витрачена на погашення 
боргів за дороги (Леся Курбаса, 
Грушевського), що виникли через 
безвідповідальність попередників. Решта 
коштів, витрачені на ремонти, є 



мізерними порівняно з тим, що потрібно, 
аби мати гідні дороги.  

Серед  запланованого на 2017 рік – 
поточний ремонт вулиці Зарічна. Про 
подальші плани мешканців буде 
поінформовано додатково.  

Для того, щоб зменшити навантаження на 
місцевий бюджет, Бібрська міська рада для 
реалізації проектів із ремонту  доріг подала 
заявку до Державного фонду регіонального 
розвитку. Чекаємо результатів.  

Також інформуємо, що для зручності 
мешканців у с.Шпильчині проводиться 
будівництво двох зупинок громадського 
транспорту. Бібрська міська рада звернулася 
до Служби автомобільних доріг у Львівській 
області щодо облаштування семи автобусних 
зупинок на автомобільній дорозі державного 
значення Н-09 Мукачеве-Івано-Франківськ-
Рогатин-Львів у м. Бібрка. Бібрська міська 
рада сподівається, що й ці пропозиції будуть 
враховані. 

Заступник голови БМР Галина Папіж 

 
Виконавчий комітет інформує 

27 квітня відбулося чергове засідання 
виконавчого комітету Бібрської міської ради.  

Своїми рішеннями  виконком передав 
відділу культури Перемишлянської РДА в 
безоплатне користування (позичку) 
приміщення Бібрської музичної школи  та 
приміщення Народного  дому до 31 грудня 
2017 року. Це дасть можливість виконкому 
Бібрської міської ради здійснювати 
капітальні видатки на названі приміщення. 
Нагадуємо, що мікропроект   «Капітальний 
ремонт фасаду та даху музичної школи 
корпус № 2 в м. Бібрка по вул. Шевченка, 13 
(Шевченка,25А) Перемишлянського району 
Львівської області» став переможцем 
обласного конкурсу мікропроектів і міська 
рада повинно частково фінансувати його 
виконання.  

Також виконком затвердив положення про 
тендерну комісію.  

Виконком розглянув звернення  ТзОВ 
«Спецавтотранс-Львів» про затвердження 
нових тарифів на послуги зі збирання, 
зберігання, вивезення та захоронення 
твердих побутових відходів у зв’язку зі 
зростанням мінімальної оплати праці, 
вартості паливно-мастильних матеріалів та 
утилізації відходів. Виконком погодив 
коригування тарифів на послуги зі збирання, 
зберігання, вивезення та захоронення 
твердих побутових відходів. Це звернення 
виконком розглядав не вперше. Проблема 
побутових відходів, подорожчання послуг із 
вивезення сміття стала гострою також і в 
Бібрці. Нові тарифи були погоджені тільки за 
умови, що  ТзОВ «Спецавтотранс-Львів» 
забезпечить роздільне збирання твердих 
побутових відходів (скло, папір, пластик, 
батарейки та ін.), забезпечить контейнерами 
квартал багатоповерхівок по вул. Уляни 
Кравченко.  

Виконком також надав працівникам 
комунальних підприємств «Рідне місто» та 
«Бібрський комунальник» повноваження щодо 
складання протоколів про адміністративні 
правопорушення за недотримання правил 
благоустрою на території Бібрської міської 
ради. 

За зверненням начальника служби у 
справах дітей Перемишлянської ОДА 
виконком  погодив постановку на 
квартирний облік дитину-сироту Пойду 
Марію Романівну.  

Виконком також задовольнив заяви 
мешканців Бібрки щодо клопотання перед 
ДП «Бібрський лісгосп» про продаж  ділової 
деревини для господарських потреб, надав 
дозвіл на встановлення газових конвекторів у 
квартирі, затвердив акт обстеження дерев, 
що підлягають зрізанню. 

Керуючий справами виконавчого комітету  
С.З.Охримович

 
Раною ятриться Чорнобиль України 

Людство прагне всесвіт осягнути 
І себе у ньому зрозуміть. 

А тривожне – « бути чи не бути» 
Страшно над планетою висить. 

М. Луків 
31 рік ми п’ємо гірку Чорнобильську чашу. 

Тому й не можемо  забути цей чорний день, 
як би нам не хотілося. 

Чорнобильська катастрофа є однією з 
найтрагічніших сторінок історії України. 
Тому й діти повинні знати правду про 
причини й наслідки цієї непоправної 
трагедії. 

Як саме розкрити для дітей страшну 
правду сьогодення, яка гірчить полином і 
роз’їдає серця матерів, не даючи спокою ні 
вдень, ні вночі, щоб не спопелити ніжну 
дитячу душу, не вбити віру в самих себе і 
любов до світу? Чи варто ще більш ятрити 
рани, які болять?  

Та вони, ці янголята, на жаль, самі 
побачать наслідки  30-річного лиха і зроблять 
висновки для себе самі.  

2 травня гуртківці художнього слова НД 
м.Бібрки мали змогу прослухати  історичну 
годину «Раною злочинно-непростимою 
ятриться Чорнобиль України» у приміщенні 
бібліотеки. Такі заходи вчать дітей не 
губитися перед різними нещастями, вчать 
жити за Божими заповідями, дарувати своє 
тепло і любов іншим, щоб ніколи не було 
таких Чорнобилів… 

Директор НД Люся Сурмач 

 
ЗАХОДИ   В  НАРОДНОМУ ДОМІ 

(07.05. – 14.05): 
07.05.17р. – звітний концерт музичної 
школи (1500год) 
08.05.17р. – фотоколаж «Зупинити на 
мить війну» (1500год) 
14.05.17р. – святковий концерт «Мати – 
Берегиня родини» (1500год)



КП «Рідне місто» інформує 
Упродовж минулого тижня КП «Рідне місто» проводило встановлення дорожніх знаків на 

територіях м. Бібрки, а саме: інформаційно-вказівні типу 5.47 та 5.48 "Початок та кінець населеного 
пункту БІБРКА", 2.3 – «Головна дорога» та 7.8 – «Напрямок головної дороги» на вул. Грушевського, 
3.29 – «Обмеження максимальної швидкості», 3.34 – «Зупинку заборонено» по вул. Тарнавського коло 
Ощадбанку. Також проведено встановлення велопарковок, зокрема коло Бібрської міської ради по 
вул. Тарнавського , на пл. Нац. Відродження, біля Народного дому, Будинку дитячої та юнацької 
творчості та на території Бібрської загальноосвітньої школи ім. Уляни Кравченко.  

 

 
 

У квітні в м.Бібрці народилась 7 дітей, із них 
5 хлопчиків та 2 дівчинки. Батьків вітаємо з 
народженням немовлят, а малятам бажаємо 
здоров’я та щасливої долі. Імена дітей: Давид, 
Кирило, Олександр, Маркіян, Матвій, 
Мирослава, Павліна. 

 

До уваги вірян 
 
 
 
Розклад служінь у 

церкві Покрови 
Пресвятої Богородиці 
м. Бібрки 

Четвер, 4.05.2017 
- 08:00 - Свята Літургія на всяке прохання 
- 19:30 - Свята Година 
П'ятниця, 5.05.2017 (перша п'ятниця, обітниця) 
- 07:00 - сповідь для тих, хто під обітницею 
- 08:00 - Свята Літургія на всяке прохання 
- 19:30 - молебень до Матері Божої 
Субота, 6.05.2017 (перша субота, обітниця) 
- 07:00 - сповідь для тих, хто під обітницею 
- 08:00 - Свята Літургія за упокій 
- 19:30 - вечірня 
Неділя, 7.05.2017 
- 08:30 - Свята Літургія 
- 10:30 - Свята Літургія 
- 16:00 - Свята Літургія і заняття для дітей, які 
готуються до першого Святого Причастя 

 

 


