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У  вівторок, 8 січня, у Наро-

дному домі м. Бібрки від-

булась перша сесія VII-го демо-

кратичного скликання Бібрсь-

кої міської ради. 

Свою роботу депутати розпоча-

ли зі спільної молитви з отцями 

Миколою та Зеновієм. 

Також перед початком засідан-

ня присутніх привітали волон-

тери «Хресної дороги» - вони за-

вітали із благодійним вертепом.  

На початку сесії заступник го-

лови Бібрської міської виборчої 

комісії Ольга Шелепун оголоси-

ла результати виборів депутатів 

та Бібрського міського голови. 

Секретарем Бібрської міської 

ради обрали Ігоря Стаха (21 го-

лос «за»). 

Було затверджено склад п’яти 

постійних комісій Бібрської мі-

ської ради. Рішення про Регла-

мент міської ради депутати 

прийняли за основу. 

Також на сесії обрали заступ-

ників Бібрського міського голо-

ви: з гуманітарних питань – Ок-

сану Довгаль (одноголосно), з 

фінансово-економічних питань 

О р е с т а  Ш у л і к о в с ь к о г о 

(одноголосно). 

Утворено виконавчий комітет 

Бібрської міської ради VII-го 

демократичного скликання та 

затверджено його склад. 

Затверджено структуру та за-

гальну чисельність апарату Біб-

рської міської ради ради. 

Ухвалено рішення про початок 

реорганізації Великоглібовиць-

кої, Ланівської, Свірзької , Стрі-

лківської та Романівської сіль-

ських рад шляхом приєднання 

до Бібрської міської ради.  

Депутати обговорили та ухва-

лили рішення про реєстрацію 

офіційного вісника та офіційно-

го сайту громади та затвердили 

розмір кошторисної заробітної 

плати при здійсненні будівниц-

тва (для укладання кошторисів 

на 2019-й рік при подачі на кон-

курс мікропроектів та інші кон-

курси). 

Це пленарне засідання стало 

знаковим  у плані  повернення 

до  історичної  справедливості: 

Бібрка, яка цьогоріч святкува-

тиме 550-річчя Маґдебурзького 

права,  стала центром  громади, 

як колись була центром Бібре-

цького повіту.  

Попереду  в  народних обран-

ців—нелегка праця на благо 

громади. 

ПЕРША СЕСІЯ 

  

ФОТОФАКТ 

З авітайте до храму у 

Щпильчині: там встано-

влено надзвичайно гар-

ну шопку, виготовлену меш-

канцями.  

Нехай такі ініціативи ста-

нуть доброю традицією на 

наших теренах. Христос ро-

ждається!  

Наш кор. 
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УТОЧНЕНО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 

П роект Агентства США з між-

народного розвитку (USAID) 

«Підтримка аграрного і сільського 

розвитку» («Агросільрозвиток») 

запрошує малі і середні агропідп-

риємства подавати заявки на оде-
ржання ґранту.  

Цілі програми ґрантів: 

•Нові технології, модернізація 

інфраструктури збуту продукції 

(післяврожайна підготовка, пер-

винна переробка, зберігання, па-
кування, сушіння, засолювання, 

консервування тощо); 

•Холодні ланцюги збуту проду-

кції з метою зменшення втрат 

після збору врожаю; 

•Впровадження стандартів яко-

сті та безпечності сільськогоспо-
дарської продукції (GlobalGAP, 

HACCP, інших); 

•Створення нових робочих 

місць в сільській місцевості. 

Ґранти надаватимуться на прид-

бання нового обладнання (до 50% 
вартості запропонованого проек-

ту), для збільшення доданої варто-

сті у секторах виробництва: 
овочів, фруктів та ягід; 

молока та м’яса (крім птиці); 

меду. 
Можливі напрямки отримання 

фінансування: 

• закупівля нового обладнання; 

• проектування, розробка доку-

ментації; 

• проведення інженерних вишу-

кувань; 

• залучення експертів, консуль-

тантів, проведення досліджень, 

навчань, розробка інформаційно-

комунікаційних рішень; 

• впровадження нових ІТ -

технологій; 

• інформаційні та публічні захо-

ди тощо. 

Ґранти надаються: малим і сере-
днім підприємствам-виробникам 

сільськогосподарської продукції, 
малим і середнім підприємствам у 

сфері переробки, логістики та збу-

ту сільгосппродукції тощо, сільсь-
когосподарським обслуговуючим 

кооперативам та їх об’єднанням, 

галузевим сільськогосподарським 
асоціаціям. 

Термін прийому заявок — до 29 

березня 2019 року.  
Ґрантові заявки потрібно подава-

ти в електронній (Word, PDF) або 

паперовій формі на адресу проек-
ту «Агросільрозвиток»: м. Київ, 

01032, б-р Тараса Шевченка, буд. 

35, корпус 2, 6-й поверх, або по e-

mail: grants@ukraineards.com 

У разі виникнення додаткових 

запитань щодо цього конкурсу, 
просимо надсилати ваші запитан-

ня Ігорю Цимбалістому, менедже-

ру грантів, на електронну адре-

су: grants@ukraineards.com.  
Докладніша інформація: 

https://www.prostir.ua/wp-content/

uploads/2018/04/APS-02_ARDS.pdf 
Аплікаційна форма на сайті: 

www.prostir.ua 

ДРІБНІ ФЕРМЕРИ МОЖУТЬ ПОДАТИ ЗАЯВКИ НА ҐРАНТИ ВІД США 

За матеріалами інтернет-ресурсу kurkul.com. Інформація Зеновія Древняка 

Д оводимо до відома мешканців Бібреччи-

ни, що Бібрська міська виборча комісія 

своїм рішенням вирішила зарахувати голоси 

по ДВК №460860 (с. Глібовичі). Унаслідок цьо-

го рішення дещо змінився склад депутатського 

корпусу.  

Тепер депутатами Бібрської міської ради вва-

жаються обраними такі кандидати: 

• Авраменко Галина Володимирівна 

• Баб’як Андрій Васильович 

• Бойко Ольга Євстахівна 

• Булка Марія Петрівна 

• Вільчинська Ольга Михайлівна 

• Герчаківська Ірина Михайлівна 

• Дзядик Сергій Євгенович 

• Дмитрук Ігор Володимирович 

• Довгаль Оксана Володимирівна 

• Заблоцький Максим Андрійович 

• Копитко Богдан Михайлович 

• Кривий Михайло Іванович 

• Курдина Михайло Володимирович 

• Курч Ігор Миколайович 

• Мороз Любов Станіславівна 

• Наугольник Мар’ян Володимирович 

• Олійник Василь Олексійович 

• Перун Галина Стефанівна 

• Поберейко Володимир Данкович 

• Синишин Тарас Орестович 

• Сорока Олександр Іванович 

• Стах Ігор Ярославович 

• Чабан Тарас Євгенович 

• Швець Олександр Павлович 

• Шуліковський Орест Олексійович 

• Юзва Віра Іванівна. 

Також дещо змінилась кількість голосів, від-

даних за кандидатів на міського голову: 

 Гринус Р.Я. — 3 793 голоси (58,8%) 

 Марочканич В.О.— 1 680 голосів(24,7%) 

 Краєвський О.Й. —    694 голосів (10,2%) 

 Кривенко В.П. —    260 голосів  (3,8%) 

 Дейнека І.П. —      78 голосів  (1,1%) 

 Прончак Ю.Д. —      65 голосів     (1%) 

 Охримович М.В. —      44 голоси   (0,6%) 

mailto:grants@ukraineards.com
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАТКИ, ЗБОРИ ТА МІНІМАЛЬНУ 
ЗАРПЛАТНЮ , ВСТАНОВЛЕНІ ДЕРЖАВОЮ 

РІЗДВЯНІ КАНІКУЛИ 

21-го грудня 2018 року гур-

тківці БДЮТ Рущак Богдан 

та Степований Михайло ста-

ли лауреатами ІІІ ступеня 

«Всеукраїнського конкурсу 

«Різдвяні канікули» у номі-

нації «Художнє читан-

ня» (текст М. Петренка 

«Кришталеві дзвіночки»). 

Журі конкурсу відзначило 

високий рівень художнього 

читання, вокальні дані хло-

пчиків при виконанні урив-

ку коляди «Нова радість ста-

ла» та вдало підібрані кос-

тюми у фольклорному стилі. 

Нагородження лауреатів ві-

дбудеться 13 січня. 

Дякую Надії Казимирівні 

Федущак за фінансову підт-

римку. 

Керівник фольклорного гуртка 

Добуш Н.М. 

У  середу, 9 січня, відбулося пе-
рше засідання виконавчого 

комітету Бібрської міської ради. 
Було розглянуто такі питання: 
1. Про розгляд проекту бюджету 

Бібрської міської ради на 2019 
рік. 

2. Про затвердження регламенту 
виконкому БМР. 

3. Про розгляд листа генерально-
го директора ТзОВ ТВК 
«Львівхолод» щодо погодження 
графіку роботи магазину 
«Рукавичка» в м. Бібрка, вул. 
Львівська, 4. 

4. Про розгляд листа генерально-
го директора ТзОВ ТВК 
«Львівхолод» щодо дозволу на 
облаштування регульованого 
пішохідного переходу біля ма-

газину «Рукавичка» в м. Біб-
рка, вул. Львівська, 4. 

5. Про розгляд листа Бібрського 
ЛВУМГ, щодо розгляду та за-
твердження списків працівни-
ків, що перебувають на кварти-

рному обліку. 
6. Про розгляд листа КП «Рідне 

місто» щодо затвердження змі-
ни посадових окладів з 
1.01.2019 року 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГРОМАДИ 

Наш кор. 



4 

Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.  

Рукописи не повертаються 

Передрук матеріалів опублікованих у газеті дозволяється лише за письмового погодження редакції.      

За зміст і достовірність статей відповідають автори. 

Редакція не завжди поділяє позиції авторів. 

Тираж: 300. 

Друк : самостійно. 

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2 

e-mail:  bibrskivisti@gmail.com 

Реєстраційне свідоцтво: 

Серія ЛВ № 807/60 

Засновник: 

Бібрська асоціація депутатів першого демократичного скликання  

Газета «Бібрські Вісті» 

ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві 

Покрови Пресвятої Бого-

родиці м. Бібрки:  

Четвер, 11.01 

- 08:00 Свята Літургія на 

всяке прохання 

Субота, 12.01 

- 08:00 Свята Літургія за 

упокій 

- 18:00 Вечірня 

Неділя, 13.01 

- 09:00 Свята Літургія 

- 11:00 Свята Літургія 

- 18:00 Вечірня 

ФОТОФАКТ 

Н а Святвечір, 6 січня 2019р., колективи На-

родного дому м.Бібрки - Зразковий вокаль-

ний ансамбль "Мальви" з колядками , ЗК 

"Мальви"( підготовча група) з вертепним дійст-

вом та гуртківці драмгуртка ( підготували дійст-

во "Маланки" наші дівчата-практикантки - 

М.Химич, Д.Орлик) розпочали свою творчу діяль-

ність з Едему 

Резорту. Як і 

глядачі , так і 

наші артисти 

отримали вели-

чезну порцію 

заряду на на-

ступний рік...  

Отче Ігорю!  

Вітаємо Вас із ювілеєм! Нехай тепло Різдва зіг-

ріває Вас завжди, а Господь дарує міцне здоро-

в’я, злагоду в родині, силу провадити вірян до 

світла Правди. Ваше багатолітнє душпастирсь-

ке служіння приносило користь нашій громаді, 

тож хай віддасться Вам сторицею добро, яке Ви 

зі щирим серцем віддавали людям. Христос ро-

ждається! 
Із повагою Бібрська міська рада 

ОГОЛОШЕННЯ! 
Втрачені свідоцтва дітей багатодітної сім’ї: Бурдей-

ної Анни Олександрівни, 2005 року народження, 
Бурдейної Тетяни Олександрівни, 2007 року наро-
дження Перемишлянського району Львівської обла-
сті, вважати недійсними.  

 

У  четвер, 17 січня 

2019 року о 15:00, у 

приміщенні Бібрської 

міської ради буде прово-

дити прийом громадян 

заступник голови Львів-

ської обласної ради Во-

лодимир Гірняк.  

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН У  неділю, 13-го 

січня, в НД 

м. Бібрки відбу-

деться районний 

огляд-конкурс різд-

вяних колядок, ще-

дрівок, віншувань 

та вертепів. Запро-

шуємо  мешканців 

колядувати. 


