
Об’єднання  громад  у Бібрську об’єднану територіальну громаду проходить наступний етап 
об’єднавчого процесу. Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад»  громади сіл  Великоглібовицької сільської ради, Ланівської сільської ради, Романівської 
сільської ради, Свірзької сільської ради, Стрілківської сільської ради, міста Бібрки й села 
Шпильчини Бібрської міської ради, які надали згоду об’єднатись у Бібрську об’єднану 
територіальну громаду, утворили спільну робочу групу, до якої увійшли представники всіх 
громад, обраних сесіями відповідних рад. Спільна робоча група опрацювала План 
організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проекти рішень 
для усіх громад.  План організаційних  заходів - це першочергові завдання, якими  буде 
керуватися об’єднана громада після об’єднання. Основними пунктами цього документу є: 

-  розробка проектів Статуту та Стратегічного плану розвитку Бібрської  об’єднаної 
територіальної громади згідно з визначеними пріоритетними завданнями,  

- інвентаризація об’єктів приватної, державної та комунальної власності територіальних 
громад, що увійшли до складу Бібрської об’єднаної територіальної громади; 

- інвентаризація пам’яток історії та культури, природоохоронних пам’яток, що розташовані 
на території  Бібрської об’єднаної територіальної громади.  

- передача в комунальну власність об’єднаної територіальної громади майна, що 
розташоване на території об’єднаної територіальної громади.  

- розробка організаційної структури та штатного розпису виконавчого органу ОТГ ; 
- визначення населених пунктів, у яких обиратиметься староста; 
- розробка перспективного плану формування мережі установ, які надають соціальні 

послуги;  
- підготовка проекту галузевої реорганізації бюджетних установ після утворення ОТГ; 
- проведення реорганізації сільських рад після виборів ради в ОТГ згідно з чинним 

законодавством України; 
- розгляд підготовлених  проектів для отримання інфраструктурної субвенції; 
- визначення пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури на території об´єднаної 

територіальної громади.  
 Проекти рішень «Про добровільне об’єднання територіальних громад були винесені на 

громадські обговорення та на сесії сільських і Бібрської міської рад. Усі ради проголосували за 
схвалення цих проектів. Ухвалені проекти рішень будуть подані до Львівської обласної 
державної адміністрації для надання висновку щодо їх відповідності Конституції та законам 
України і при позитивних висновках повернуться назад – на розгляд рад, які схвалювали ці 
проекти.  

 Це доволі непростий процес, у якому народжується майбутня об’єднана громада, що дуже 
добре видно на громадських обговореннях, на сесіях рад, засіданнях спільної робочої групи.  
Засідання спільної робочої групи були досить складними, продумувалася кожна деталь життя 
майбутнього об’єднаної громади -  і, як наслідок, народився конструктивний план руху громад 
уперед після об’єднання. Це як прототип майбутніх вирішень проблем об’єднаної громади, і це 
дуже тішить. Значить, зможемо.  

 Процес об’єднання здружив громади, він дав можливість придивитись один до одного, 
перейняти досвід, спільно знаходити вихід із часом непростих ситуацій. 

 Доцільність об’єднання підтримують сільські громади, які надіються на краще, сільські 
голови, що зіткнулись з масою проблем, які їм часто не під силу, зокрема з катастрофічним 
браком коштів. І вони підтримують насамперед об’єднання, а не Бібрського міського голову, 
який ініціював об’єднання громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад». Бібрський міський голова міг і не ініціювати об’єднання -  у Бібрці й так 
достатньо своїх проблем. І на дострокові вибори  в такому разі можна було не йти , а спокійно 
працювати на Бібрку і її мешканців до визначеного законодавством  терміну. Але це позиція 
нашого Бібрського очільника – робити все, щоб у громаді і в державі відбулися зміни на краще.  
це  дає об’єднаній громаді шанс обрати на наступних виборах тих, кому вона довіряє.  

  Сама назва Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»  і сам 
процес - це процес не приєднання, а об’єднання , об’єднання  насамперед людського 
потенціалу, людського інтелекту, таланту, бажання жити краще задля вирішення 
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нагальних проблем об’єднаної громади. Це об’єднання матеріального, фінансового, 
природного ресурсу такої чудової в майбутньому  об’єднаної громади-  від Камули до 
П’ятничанської вежі, зі Свірзьким замком і Франковими місцями, з прекрасним 
народом, який заслужив на інакше життя. 

 У нас усе вийде, коли будемо разом ! 
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак  

 

Огляди-конкурси в Народних домах 
Відродження України, її духовність неможливі без пісні, 

яка жила вічно з нашим багатостраждальним народом і 
дійшла до нас як найдорожчий скарб, що підтримував 
душу християнина-українця упродовж усього його життя, 
передавався у спадок з покоління в покоління. 

Недільного дня, 18 червня, у Народному домі м.Бібрки 
було людно: відбувався  районний огляд-конкурс 
фольклорних колективів Бібрського куща. Журі під 
головуванням керівника відділу культури 
Перемишлянської РДА Ольги Гавінської, членів журі -  
директора РНД Володимира Теодоровича та методиста 
РНД Лесі Козак -  з великою увагою прослухали виступи 
фольклорних колективів. 

Яскрава й самобутня мелодика пісень, які звучали в залі 
Народного дому цього дня, не залишила байдужим нікого.  
Виступ розпочав колектив НД с.Серники, який відтворив 
манеру співу свого села. Далі виступ продовжив виступ 
НД м.Бібрка. Фольклорний ансамбль «Веснянка» відтворив 
звичаї водіння великодніх гаївок, забав, веснянок, 
починаючи з підготовки свята Вербної неділі й до 
Великодня. Із великою увагою слухали глядачі виконання 
української пісні «Сива зозуленька» у виконанні Ольги 

Притули. 
Співуче свято продовжили виступи НД с.Суходолу, НД с.Лопушної, НД с.В.Глібовичів. Ансамблі 

цих Народних домів виступали не тільки з цікавими піснями, а й показали різнобарвні костюми, 
характерні для їхнього села. Колектив НД с.Любешки свої фольклорні пісні виконав під супровід 
троїстих музик. 

Хочеться сказати, що репертуар був різного змісту й характеру, пісні з винятковим розмаїттям 
тем і сюжетів. У словах пісень бриніла музика жалю і смутку, жарту, радості і добра. За чудове 
виконання у залі звучали вдячні оплески глядачів. 

Доки звучатиме українська пісня, доти духовний світ людини відкритий для добра. 
Художній керівник НД м.Бібрка Наталія Свіжак 

 

Чергова поїздка в зону АТО 
10-13 червня за підтримки громадської організації «Центр гарант» (спілка учасників АТО 

Львівщини) відбулася чергова волонтерська поїздка в зону бойових дій на Донбасі. Цього разу 
міський голова Роман Гринус своїм авто (бус із причепом) допоміг доправити воду, продукти, 
будматеріали, тенти, маскувальні сітки, запасні частини та обладнання, що замовили військові, 
на передову. Окрема подяка панові Петру Лукасевичеві за 100 літрів дизпалива, яке він 
офірував на поїздку. 

Із Романом вирушили учасники АТО з ГО «Центр гарант» Зеновій, Олександр та Ігор. Дорогою 
ще підібрали двох бійців у Рівному і в Києві, які поверталися на службу з відпустки до Авдіївки. 
Під час подорожі через велику вагу вантажу вийшли з ладу три колеса орендованого причепа. 
Неполадки вдалось усунути своїми силами. 

На лінії зіткнення проїхали такими населеними пунктами: Зайцеве, Опитне, Піски, Авдіївка 
(промзона), Водяне, Бахмут. Відвідали військових з ДУК «Правий сектор», 80-ї і 128-ї бригад, 
Національної гвардії, цивільно-військовий підрозділ «Ангели», який займається перевезенням 
загиблих бійців на батьківщину для поховання. 

На зворотній дорозі зустріли військову машину швидкої допомоги, що зламалася. Взявши її на 
буксир, відтранспортували до Львова на ремонт. 

Записав зі слів Бібрського міського голови Р. Гринуса Ігор Опанович  

 

Акція з прибирання й упорядкування території оборонного костелу 
Св. Трійці в с. Соколівці 

10 червня відбулася ІІ Акція з прибирання й упорядкування території оборонного костелу Св. 
Трійці в с. Соколівці, організована ГО “КонтрФорс” (раніше Інтернет-спільнота “Я ─ 
Поморянський замок”) за участі МГО “Академія Української Молоді”. Більше 40 волонтерів 
прибрали прикостельну територію від побутового сміття, скосили траву і бур’ян, викорчували 
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сухостій. Активну участь в Акції взяли молоді люди з Бібрки, прихожани костелу Св. Миколая та 
Анни. За день до Акції бібрське КП “Рідне місто” підкосило траву довкола костелу. 
Під час Акції вдруге відбувся мистецький пленер за участі 12 обдарованих студентів різних 
курсів та відділів Львівського державного коледжу декоративного й ужиткового мистецтва ім. 
І.Труша та Львівської національної академії мистецтв. Роботи, виконані в техніці акварелі, 
олійного живопису та авторській техніці, згодом будуть представлені на виставці та реалізовані 
на благодійному аукціоні з метою порятунку пам’ятки. 
Після толоки за упокій шляхетної родини Сенявських, засновників колись величного міста 
Сеняви, а сьогодні крихітного села Соколівка, зверталися до Бога волонтери зі Львова, Бібрки, 
прилеглих сіл та місцеві мешканці (месу відслужили отці Юзеф Куц та Юзеф Нуцковський). 
Від імені організаторів щиро дякуємо голові Соколівської сільської ради п. Софії Ткач, отцям 
Юзефу Куцу та Юзефу Нуцковському, нашим жертводавцям, п. Андрію Сняданко та п. Ользі 
Зінчук, дорогим волонтерам та всім, хто словом і ділом підтримали нашу ініціативу!  
Ми дуже сподіваємося, що завдяки подібним заходам нам вдасться привернути увагу влади, 
церкви, меценатів із метою пошуку шляхів відновлення унікального оборонного комплексу 
костелу Св. Трійці XVI ст. в с. Соколівці. Нехай наша діяльність стане добрим прикладом для 
наслідування громадам та священикам - і численні занедбані храми повернуть свою колишню 
велич. 

Анна Коржева, мистецтвознавець, викладач ЛДКДУМ ім. І. Труша, президент ГО “КонтрФорс”  

 

Бібрський комунальник інформує 
Ремонт дахів комунальних будинків. За фінансової підтримки Бібрської міської ради та за 
допомогою мешканців у 2016 році проведено поточний ремонт даху комунального будинку №10 
по вулиці Б.Лепкого та поточний ремонт даху по вул. Уляни Кравченко, 9. Цього року планується 
провести поточні ремонти дахів комунальних будинків, зокрема частини даху по вул. Уляни 
Кравченко, 9 , вул. Б.Лепкого, вул. Грушевського. Проблема ремонту дахів комунальних будинків 
накопичувалася не один рік і для мешканців міста є гострою  і болючою ( до відома: капітальний 
ремонт одного невеликого даху обходиться в середньому 100,00 тис. грн.) Враховуючи те, що в 
м. Бібрці є близько  80 комунальних будинків, нескладно порахувати, у яку суму обійдеться 
ремонт дахів комунальних будинків. Жоден міський бюджет не в змозі забезпечити проведення 
таких ремонтів. Тільки спільними  зусиллями можна вирішувати проблеми аварійних дахів. 
Ремонт міських очисних споруд. У цьому місяці розпочалися роботи з реконструкції міських 
очисних споруд, які з 2008 року перебували в аварійному стані. Кошти на дані роботи виділені  з 
обласного природоохоронного фонду зі спільним фінансуванням із Бібрського міського бюджету. 
Роботи планується завершити до вересня 2017 року. 
Роботи з покращення водопостачання. У  червні 2017 року проведено випробування нового 
водопроводу по вул. Птахівничій до резервуару питної води. Після встановлення в найближчий 
час редукційного клапана та під’єднання резервуару питної води по вул. Шевченка до нового 
водопроводу покращиться подача води мешканцям вулиць Уляни Кравченко (4-5 поверхи), 
Б.Лепкого, Шевченка та зменшаться затрати на електроенергію. 
Каналізування вул. Галицької та Стуса. Продовжуються роботи з каналізуванню вулиць 
Галицької та  Стуса, які дадуть  змогу  забезпечити послугами водовідведення частину вулиці 
Галицької та більшість мешканців вул. В.Стуса (частина жителів цих вулиць уже під’єдналася до 
нової гілки каналізації у 2016-17 роках). Роботи виконуються за кошти Бібрської міської ради та 
мешканців вулиці В.Стуса.  

Адміністрація КП «Бібрський комунальник»  

 

З інтернет-джерел 
Велика подяка всім господинькам, які вчора приносили зеленину (петрушку,кріп,зелену 
цибульку, ревінь, квасок), а для чаїв різні трави (бузину,малину, мелісу, м’яту). Також дякуємо за 
крупи для потреб солдатської кухні. Найбільше долучилися жителі села Серники. Молодці! А 
Іванові Лесніку й Орестові Чмиру щиро вдячні за транспорт. Усе це вже на волонтерській кухні 
«Хенд мейд  по-львівськи». Разом ми сила 

Оля Зборівська 

 

   
 
 
 
 
 

Шановні колеги! 
Прийміть наші найщиріші вітання з професійним святом - Днем 

медичного працівника ! 
Бажаємо вам міцного здоров’я та плідної, наполегливої праці, натхнення 

та вагомих здобутків на ниві вітчизняної охорони здоров’я! 
Хай ваш високий професіоналізм, доброта, чуйність, відданість 

найгуманнішій у світі професії вселяє надію на впевненість у завтрашньому 
дні, дарує заслужену шану й авторитет! 

Глибоко вдячні вам за сумлінну працю, витримку і вміння дарувати 
людям радість життя! Родинного вам тепла, достатку, любові та сімейного 
благополуччя! 

З повагою Адміністрація Бібрської РЛ 



 

З  Ювілеєм вітаємо дорогу подругу 
Орисю Михалейко 

Нехай цвітуть під небом синьооким 
Ще довго-довго дні й літа, 
А тиха радість, чиста і висока, 
Щоденно хай до хати заверта! 
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, 
Любові, доброти і щастя повен дім, 
Нехай у серці розкошує літо 
І соняхом квітує золотим. 
Хай постійний успіх, радість і достаток 
Сиплються на вас, немов вишневий цвіт, 
Хай життєвий досвід творить з буднів свята, 
Господь дарує довгих многих Літ! 

Подруги з Піддовгого Оксана Г. та Оля Ц.  

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
МИХАЛЕЙКО ОРИСЮ ОРЕСТІВНУ 

У цей святковий світлий день,  
Коли настав Ваш ювілей, 

Ми щиро Вас вітаємо, 
Добра і щастя Вам бажаємо. 
Хай оминають Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя на путі, 
Хай світла й радісна дорога 
Щасливо стелиться в житті! 
Тож не старійте і не знайте 
В житті ні смутку, ані бід, 

У серці молодість плекайте, 
Живіть до ста щасливих літ! 

Бажаємо світлої радості й сили, 
Ласкавої долі, добра і тепла, 

Щоб ласку Вам слало небесне світило, 
Здоров'ям наповнила рідна земля! 

Від чоловіка, синів та всієї родини.

 
Щиро дякуємо працівникам терапевтичного 
відділення Бібрської райлікарні за порятунок 

життя мами, а особливо: Пелех Н.А., Бойко Н.Є., 
Теленько І., Гнатків О., Гуменчук В. та всім 

медсестрам та персоналу відділення. 
Нехай Вам легко сходить час робочий,  

Й спокійні будуть вихідні.  
Хай щастям сяють добрі очі  

І сонцем радують всі дні.  
Хай Матір Божа Вас оберігає,  

А Ісус Христос здоров'я посилає. 
Сім'я Дякун 

 
До уваги вірян 
 

Розклад служінь у 
церкві Покрови 
Пресвятої Богородиці 
м.Бібрки 
Четвер, 22.06 
- 08:00 Свята Літургія на 
всяке прохання 
П'ятниця, 23.06 
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
- 20:00 Молебень до Ісуса Христа 
Субота, 24.06 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 20:00 Вечірня 
Неділя, 25.06 
- 08:30 Свята Літургія 
- 10:30 Свята Літургія 
 

Продається дошка дубова природної сушки. Ціна 
за домовленістю.  

Тел.: 0978628389, Наталя   
 

Читайте нашу газету в мережі Internet за адресою:  
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

 

 

https://www.facebook.com/groups/1219082511494016/permalink/1253639878038279/
https://www.facebook.com/groups/1219082511494016/permalink/1253639878038279/
https://www.facebook.com/groups/1219082511494016/permalink/1253639878038279/
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html

