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Ш ановні мешканці багаток-
вартирних комунальних 

будинків! 
Сьогодні чимало говорять про 

об’єднання співвласників багаток-
вартирних  будинків (ОСББ). Що 
ж таке ОСББ? ОСББ – це неприбу-
ткова юридична особа, створена 
власниками житлових та нежитло-
вих приміщень для спільного роз-
порядження, утримання та управ-
ління своїм будинком та прибуди-
нковою територією згідно з Зако-
ном України «Про об’єднання спів-
власників багатоквартирного бу-
динку». ОСББ юридично фіксує 
право співвласників на спільну 
сумісну власність. Членом ОСББ 
може бути кожний, хто є власни-
ком (співвласником) житлового або 
нежитлового приміщення. 
Переваги створення ОСББ. 
1. Прозорі витрати. Адже співвла-

сники будинку самостійно форму-
ють свій бюджет, штатний розк-

лад, визначають внески на утри-
мання будинку, самостійно обира-
ють виконавців робіт. 
2. Економія як мінімум 20%. Кож-

не комунальне підприємство є 
платником податку на прибуток  
та платником ПДВ. Тобто, всі пла-
тежі, які мешканці сплачують че-
рез комунальні підприємства, ав-
томатично збільшуються на 20% 
(податок на додану вартість ПДВ), 
який надходить до державного 
бюджету. ОСББ є неприбутковою 
організацією, отже звільняється 
від оподаткування. 
3. Поліпшення стану будинку  

через встановлення енергоощад-
них заходів, спрямованих на змен-
шення витрат. Держава надає без-
процентні кредити на дані цілі. 
4. Додатковий прибуток. Кошти 

від оренди підвалів, прибудинко-
вої території, магазинів, що розта-
шовані в будинку, мають надходи-
ти на рахунок ОСББ і витрачатися 

на обслуговування будинку. Адже 
всі ці приміщення повинні перей-
ти на баланс ОСББ. 
5. Сприяння влади. У світлі ре-

форм  житлово – комунального 
господарства створення ОСББ є 
пріоритетним у розвитку цієї сфе-
ри. В Бібрській міській раді за-
тверджена програма підтримки 
ОСББ, якою передбачено надання 
фінансової підтримки на виконан-
ня невідкладних першочергових 
заходів. 
Багатьох людей цікавить питан-

ня: чи збережуться пільги та суб-
сидії у мешканців даних будинків? 
Однозначно збережуться – керів-
ник ОСББ  підпише договір з уп-
равлінням соціального захисту 
населення, від якого ОСББ буде 
отримувати кошти з бюджету на 
компенсацію пільг і субсидій. 

ПРО ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ОСББ 

Н.В.Чайка, в.о.директора  

КП «Бібрський комунальник» 

ФОТОФАКТ 

У  четвер, 17 січня, у Бібрці відбулася зустріч громадян із 

заступником голови Львівської обласної ради Володи-

миром Гірняком. Обговорено низку проблем громади, зокре-

ма: вісутність тротуарів на вул. Галицькій та будівництво 

об’їзду навколо міста для великогабаритного транспорту; 

щодо медицини: були питання до роботи служби екстреної 

медицини та забезпечення препаратами хворих на гемофі-

лію. Роботу з вирішення проблем громади розпочато.  

ФОТОФАКТ 

Концерт до Дня Соборності в Бібрській музичній шко-

лі 

У вівторок, 22 січня, наша держава відзначала 100-

річчя Соборності. Цього дня в 1919 році було проголо-

шено Акт Злуки Української Народної Республіки й 

Західно-Української Народної Республіки.  Бібреччина 

теж долучилася до всеукраїнського вшанування важ-

ливої історичної події. У школах Бібрської громади на 

честь 100-річчя Соборності відбулися заходи в різних 

форматах. 

Продовження у наступному числі газети 
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УВАГА КОНКУРС! 

Б ібрська міська рада 

(юридична адреса: 81220, 

Львівська область, Перемишлян-

ський район, м. Бібрка, вул. Тар-

навського, 22, контактні телефо-

ни: (03263) 4-31-35) оголошує кон-

курс на заміщення вакантної по-

сади спеціаліста І категорії 

(спеціаліста з ведення реєстрації 

місця проживання фізичних осіб) 

виконавчого комітету  Бібрської  

міської ради. 

Вимоги до кандидатів:  
 Громадянство  України. 
 Наявність вищої освіти відпо-

відного професійного спряму-
вання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бака-
лавр. 

 Знання чинного законодавст-
ва, інших актів законодавства 

з питань  ведення реєстрації 
місця проживання фізичних 
осіб. 

 Вільне володіння державною 
мовою. 

 Володіння  персональним ком-
п’ютером в режимі користува-
ча. 

 Додаткова інформація щодо 
основних функціональних обо-
в’язків, розміру та умов оплати 
праці,  перелік питань для іс-
питу та інші питання щодо 
проведення конкурсу надаєть-
ся cекретарем конкурсної комі-
сії. 

Документи подаються за адресою: 

м. Бібрка, вул. Тарнавського,22 

Бібрська міська рада (протягом 30 

календарних днів з дня опубліку-

вання оголошення про проведен-

ня конкурсу). 

Особи, які бажають взяти участь у 

конкурсі, подають до конкурсної 

комісії міської ради такі докумен-

ти:  

 Заява про участь у конкурсі; 
 Декларація особи, уповноваже-

ної на виконання функцій дер-
жави або місцевого самовряду-
вання за 2018 рік; 

 Копія паспорта громадянина 
України; 

 Копія ідентифікаційного коду; 
 Копія військового  квитка ( для 

військовослужбовців або війсь-
ковозобов’язаних); 

 Копії документів про освіту; 
 Дві фотокартки розміром 4х6 см 

Секретар конкурсної комі-
сії С.З. Охримович 

В исловлюємо подяку всім небайдужим 
людям, які долучилися до чергової поїз-

дки волонтерів Народної Самооборони Львів-
щини в зону бойових дій на Сході України. 
До збору частувань для наших хлопців при-

єдналося дуже багато жителів Бібрської Об'єд-
наної Громади, а зокрема люди з таких насе-
лених пунктів:  с.Лани, с.Серники, с.Свірж, 
с.Св. Глібовичі, с.Великі Глібовичі, с. Малі 
Ланки, с.Шпильчино і також жителі 
м.Бібрки. 
Люди приносили солодку випічку, пампуш-

ки, інші ласощі,вареники(180 відерок), а та-
кож різноманітні м'ясні вироби, багато дома-
шніх закруток, засоби особистої гігієни і бага-
то іншого. 
Дякуємо Оксані Мазар і всій команді Львів-

ської Волонтерської кухні за велику кількість 
сухих наборів для потреб нашої армії . 
Дуже дякуємо Орестові Дорошу, який люб'я-

зно погодився доправити все зібране на воло-
нтерську кухню,  і Іванові Гловацькому за до-
помогу з доставкою всього зібраного до фури. 
Володимире Мороз, Богдане Поглод, Тарасе 

Шнира, Богдане Собейко, Оксано Малишняк і 
Тарасе Балук, спасибі Вам за велику кіль-
кість смальцю для заливання вареників. 
Спасибі працівникам Бібрського ЛВУМГ за 

вітаміни, а також за м'ясні вироби 
(координатор—Богдан Шуманський). 
Щиро дякуємо всім, хто допомагав все при-

несене посортувати і спакувати, а зокрема 
мерові нашого міста Роману Гринусові, Ігоре-
ві Цветкову, Тарасові Лелюху, Оксані Глова-
цькій, Надії Дяків, Ростику Цветкову,Іванові 
Гловацькому, Іванні Анрушкевич,Сергієві 
Теленьку, Володимирові Гловацькому, Сергіє-
ві Дзядику Мар'яні Чубій, Лілії Майовець, 
Володимирові Свасі, Дані Заставній, Оксані 
Бутенко. 
Все вже доставлено нашим захисникам на 

фронт. Разом ми сила! 

З повагою Волонтери Бібреччини 
За інформацією Зеновія Древняка 

ПОДЯКА БЛАГОДІЙНИКАМ 
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Б ібрська міська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакан-

тної посади начальника відділу 
державної реєстрації виконавчого 
комітету  Бібрської  міської ради. 
Вимоги до кандидатів:  
 Громадянство  України. 
 Наявність вищої освіти відпові-

дного професійного спрямуван-
ня за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста. 

 Знання чинного законодавства, 
інших актів законодавства з 
питань державної реєстрації 
речових прав на нерухоме май-
но. 

 Вільне володіння державною 
мовою. 

 Стаж роботи за фахом на дер-
жавній службі  або в органах 
місцевого  самоврядування на 
керівних посадах  не  менше 3 

років або стаж роботи за фахом 
на керівних посадах в інших 
сферах управління не менше 5 
років. Досвід роботи на посаді 
державного реєстратора речо-
вих прав на нерухоме майно не 
менше 3 років. 

 Володіння  персональним ком-
п’ютером в режимі користува-
ча. 

Додаткова інформація щодо осно-
вних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці,  
перелік питань для іспиту та інші 
питання щодо проведення конкур-
су надається cекретарем конкурс-
ної комісії. 
Документи подаються за адресою: 
м. Бібрка, вул. Тарнавського,22 
Бібрська міська рада (протягом 30 
календарних днів з дня опубліку-
вання оголошення про проведен-

ня конкурсу). 
Особи, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають до конкурсної 
комісії міської ради такі докумен-
ти:  
 Заява про участь у конкурсі; 
 Особова картка державного слу-

жбовця; 
 Декларація особи, уповноваже-

ної на виконання функцій дер-
жави або місцевого самовряду-
вання за 2018 рік; 

 Копія паспорта громадянина 
України; 

 Копія ідентифікаційного коду; 
 Копія військового  квитка ( для 

військовослужбовців або війсь-
ковозобов’язаних); 

 Копії документів про освіту; 
 Дві фотокартки розміром 4х6 см 

Секретар конкурсної комісії 
С.З. Охримович 

Б ібрська міська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакан-

тної посади начальника відділу 
освіти виконавчого комітету  Біб-
рської  міської ради. 
Вимоги до кандидатів:  
 Громадянство  України. 
 Наявність вищої освіти відпо-

відного професійного спряму-
вання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магіс-
тра, спеціаліста. 

 Знання чинного законодавст-
ва, інших актів законодавства 
з питань освіти. 

 Вільне володіння державною 
мовою. 

 Стаж роботи за фахом на дер-
жавній службі  або в органах 
місцевого  самоврядування на 

керівних посадах  не  менше 3 
років або стаж роботи за фахом 
на керівних посадах в інших 
сферах управління не менше 3 
років. 

 Володіння  персональним ком-
п’ютером в режимі користува-
ча. 

Додаткова інформація щодо осно-
вних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці,  
перелік питань для іспиту та інші 
питання щодо проведення конкур-
су надається cекретарем конкурс-
ної комісії. 
Документи подаються за адресою: 
м. Бібрка, вул. Тарнавського,22 
Бібрська міська рада (протягом 30 
календарних днів з дня опубліку-
вання оголошення про проведен-

ня конкурсу). 
Особи, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають до конкурсної 
комісії міської ради такі докумен-
ти:  
 Заява про участь у конкурсі; 
 Декларація особи, уповноваже-

ної на виконання функцій дер-
жави або місцевого самовряду-
вання за 2018 рік; 

 Копія паспорта громадянина 
України; 

 Копія ідентифікаційного коду; 
 Копія військового  квитка ( для 

військовослужбовців або війсь-
ковозобов’язаних); 

 Копії документів про освіту; 
 Дві фотокартки розміром 4х6 см 

Секретар конкурсної комісії 
С.З. Охримович 

Б ібрська міська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакан-

тної посади начальника відділу 
культури, туризму, сім’ї, молоді, 
спорту  та соціальної політики ви-
конавчого комітету  Бібрської  мі-
ської ради. 
Вимоги до кандидатів:  
 Громадянство  України. 
 Наявність вищої освіти відпо-

відного професійного спряму-
вання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста. 

 Знання чинного законодавст-
ва, інших актів законодавства 
з питань культури, туризму, 
сім’ї, молоді, спорту  та соціа-
льної політики. 

 Вільне володіння державною 
мовою. 

 Стаж роботи за фахом на дер-
жавній службі  або в органах 
місцевого  самоврядування на 
керівних посадах  не  менше 3 
років або стаж роботи за фа-
хом на керівних посадах в ін-
ших сферах управління не 
менше 2 років. 

 Володіння  персональним 
комп’ютером в режимі корис-
тувача. 

Додаткова інформація щодо основ-
них функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці,  пе-
релік питань для іспиту та інші 
питання щодо проведення конкур-
су надається cекретарем конкурс-
ної комісії. 
Документи подаються за адресою: 
м. Бібрка, вул. Тарнавського,22 
Бібрська міська рада (протягом 30 

календарних днів з дня опубліку-
вання оголошення про проведен-
ня конкурсу). 
Особи, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають до конкурсної 
комісії міської ради такі докумен-
ти:  
 Заява про участь у конкурсі; 
 Декларація особи, уповноваже-

ної на виконання функцій дер-
жави або місцевого самовряду-
вання за 2018 рік; 

 Копія паспорта громадянина 
України; 

 Копія ідентифікаційного коду; 
 Копія військового  квитка ( для 

військовослужбовців або війсь-
ковозобов’язаних); 

 Копії документів про освіту; 
 Дві фотокартки розміром 4х6 см 

Секретар конкурсної комісії 
С.З. Охримович 

УВАГА! КОНКУРСИ! 
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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  
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві 

Покрови Пресвятої Бого-

родиці м. Бібрки:  

Четвер, 25.01 

- 08:00 Свята Літургія на 

всяке прохання 

Субота, 26.01 

- 08:00 Свята Літургія за 

упокій 

Неділя, 27.01 

- 09:00 Свята Літургія 

- 11:00 Свята Літургія 

 

Подяка  
Дякуємо Наталі Євгеніївні Чемеринсь-

кій—лікарю-офтальмологічної лікарні та її 

колезі—Горячеву П.С. за проведення склад-

ної операції ока. 

Ми вдячні  за їхню турботу, уважність, чуй-

ність і ставлення до хворих. Бажаємо міцно-

го здоров’я в сім’ях і всіх благ на многії літа. 

Сім’я Марків М.В. 

УВАГА КОНКУРС! 

Б ібрська міська рада 
оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста вико-
навчого комітету  Бібрської  
міської ради. 
Вимоги до кандидатів:  
 Громадянство  України. 
 Наявність вищої освіти 

відповідного професійно-
го спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціа-
ліста. 

 Знання чинного законо-
давства, інших актів за-
конодавства з питань 
звернення  громадян, 
ведення діловодства, дос-
тупу до публічної інфор-
мації;  

 Стаж роботи за фахом на 
державній службі  або в 
органах місцевого  само-
врядування на посаді 
провідного спеціаліста не 
менше 1 року чи стаж 
роботи за фахом  в інших 
сферах управління не 
менше 3 років. 

 Вільне володіння держа-
вною мовою. 

 Володіння  персональ-
ним комп’ютером в режи-
мі користувача. 

Додаткова інформація що-
до основних функціональних 

обов’язків, розміру та умов 
оплати праці,  перелік пи-
тань для іспиту та інші пи-
тання щодо проведення кон-
курсу надається cекретарем 
конкурсної комісії. 
Документи подаються за 

адресою: м. Бібрка, вул. Тар-
навського,22 Бібрська міська 
рада (протягом 30 календар-
них днів з дня опубліку-
вання оголошення про про-
ведення конкурсу). 
 Особи, які бажають взяти 

участь у конкурсі, подають 
до конкурсної комісії міської 
ради такі документи:  
 Заява про участь у конку-

рсі; 
 Декларація особи, уповно-

важеної на виконання фу-
нкцій держави або місце-
вого самоврядування за 
2018 рік; 

 Копія паспорта громадя-
нина України; 

 Копія ідентифікаційного 
коду; 

 Копія військового  квитка 
( для військовослужбовців 
або військовозобов’яза-
них); 

 Копії документів про осві-
ту; 

 Дві фотокартки розміром 
4х6 см 

Секретар конкурсної 
комісії С.З. Охримович 


