
Громада — великий чоловік. 

І.Я. Франко 

м. Бібрка, 24 липня, 2020 рік | випуск №212 (289) 

17 липня Верховна Рада України прийняла Постанову № 

3650 «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з доку-

ментом, тепер в Україні 136 районів. Старі 490 районів пар-

ламент ліквідував. 

Новоутворені райони переберуть повноваження від ліквідо-

ваних після осінніх виборів. 

Бібреччина входитиме до Львівського району (населення 

один мільйон 150 тисяч).  

Львівський район (з адміністративним центром у місті 

Львів) у складі територій Бібрської міської, Великолю-

бінської селищної, Глинянської міської, Городоцької 

міської, Давидівської сільської, Добросинсько-

Магерівської селищної, Жовківської міської, Жовта-

нецької сільської, Зимноводівської сільської, Кам’ян-

ка-Бузької міської, Комарнівської міської, Куликівсь-

кої селищної, Львівської міської, Мурованської сіль-

ської, Новояричівської селищної, Оброшинської сіль-

ської, Перемишлянської міської, Підберізцівської 

сільської, Пустомитівської міської, Рава-Руської місь-

кої , Сокільницької сільської, Солонківської сільсь-

кої, Щирецької селищної територіальних громад, затвер-

джених Кабінетом Міністрів України. 

ПРО УТВОРЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЮ РАЙОНІВ 

БФ «Спадщина UA»  

ФОТОФАКТ 

З авершено реалізацію проєкту "Капітальний 
ремонт приміщень їдальні Великоглібовицько-

го ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Юліана Головінсько-
го" (Програма проведення обласного конкурсу 
проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 
2020 рік).  

Загальний бюджет проєкту 299,346 тис.грн.  
Обласний бюджет - 149,825тис., кошти ОТГ - 71,612 
тис. Спонсорські кошти (ТОВ «ТВД «Львівський 
мехсклозавод»)- 77,909 тис. грн. Керівник проєкту - 
Кобрин Оксана Степанівна. 

До уваги благодійників 

 

Р озпочато реалізацію проєкту «Капітальний ремонт 

кімнат колишнього кінотеатру, що розташований-

за адресою: площа Стрілецька, 1 у м. Бібрка». 

Рятувати“стіл бургомістра” взявся Петрусь Андрій 

(Добра Майстерня Петрусь Андрія). Загальна вартість 

реставраційних робіт, з відновленням втрачених еле-

ментів, якісною фурнітурою та теплом рук майстра ~ 

20 тис. грн. Наразі маємо зібрано близько 5 тис. грн. 

Кошти можна переказати на картку monobank 

 4441 1144 4870 4039 

Реставрація дверей також почалася авансом у майсте-

рні Михайла Беняха. І по її завершенні наші двері бу-

дуть виглядати і працювати, як при найяснішому ціса-

рі.  

Але проєкт також передбачає співфінансування грома-

ди, тому також дуже сподіваємося на вашу підтримку і 

допомогу. Кошти на формування “спонсорського внес-

ку” для реалізації проєкту реставрації кімнати бургомі-

стра у “Соколі” можна переказати сюди: � Карта Прива-

тбанку: 5169 3305 1991 8889 (для “Сокола”) 
А ще... 

Давня бібрецька легенда каже, що той з кандидатів 

на бібрецького мера, хто пожертвує найбільше кош-

тів на реставрацію стола бургомістра, майже напев-

но переможе на виборах. А ще - зможе свій перший 

розчерк пера— після обрання—поставити за цим іс-

торичним столом! 

� Агов, кандидати, благодійники, жертводавці. Ви де? 
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НАРОДНА САМООБОРОНА ЛЬВІВ-

ЩИНИ ТА ГО «ВАРТА» ДОПОМОГ-

ЛИ БІБРЕЧЧИНІ 

З авдяки Народній Самообороні Львів-

щини та ГО «Варта» було передано 

більше 40 фур медичного приладдя та меб-

лі в медичні й освітні заклади Львівщини. 

Ці громадські організації співпрацюють з 

різноманітними благодійними фондами з 

усього світу. 

Керівник Народної Самооборони Львів-

щини Валерій Веремчук та його помічник 

Мар’ян Наугольник посприяли, щоб з кож-

ної поїздки частину вантажу було передано 

для потреб бюджетних установ Бібреччини: було доправлено і 

розмитнено 20 тонн вантажу, також, окрім цього, передано на 

заклади освіти та культури меблі, а на медицину—апарати 

УЗД та портативний дефібрилятор. 

Громада профінансувала лише доправлення вантажу 

                                                               Наш кор. 

ФОТОФАКТ 

Д нями у селі Великі Глібовичі на прохання мешканців та з 

ініціативи депутата Бібрської міської ради Мар’яна Нау-

гольника було встановлено два дитячі майданчики (район 

Задвір та Горіше ). Майданчики закуплено за особисті кошти 

Мар’яна Наугольника та міського голови Романа Гринуса. 

Щира подяка усім мешканцям, що долучилися до монтажу та 

встановлення майданчиків (зокрема Богданові Копитку, Зми-

слому Ігореві, Іванові Хамуляку, Віталієві Бодаку)  

ВИБОРИ ПО-НОВОМУ 

В ерховна Рада за три місяці до чергових 
місцевих виборів змінила правила їх про-

ведення. Ці зміни були запропоновані в зако-
нопроєкті №3485, котрий передбачає внесення корек-
тивів до Виборчого кодексу України та низки законів 
і загалом стосується не лише місцевих виборів. На 

пленарному засіданні 16 липня парламент ухвалив 
проєкт закону в цілому 308 голосами. 

 Тепер старост не обиратимуть, а призна-

чатимуть. 
Новий закон поширює систему відкритих списків на 

районні, районні в містах ради та на міста, села й 
селища з кількістю виборців від 10 тисяч. Це 
означає, що в таких громадах не буде можливості 
для самовисування кандидатів. 

 Виборча квота для кандидатів, котрі балоту-

ються за відкритими партійними списками, 
буде 25%. Високий відсоток виборчої квоти 
фактично перетворює відкриті списки на 
закриті: виборці своїми голосами мініма-

льно впливатимуть на порядок розташу-
вання кандидатів у списку, тоді як найбі-
льший вплив матиме партія. 

 Зміни в порядку відкликання депутата місце-

вої ради за народною ініціативою. 

Право внести пропозицію про відкликання де-
путата за народною ініціативою матиме не лише 
власне народ, тобто виборці цього депутата, а й міс-
цева організація партії, яка його висунула. 

Серед підстав зазначено: 1) невідповідність практи-
чної діяльності депутата передвиборчій програмі міс-
цевої парторганізації, від якої його обрали, або про-
грамі партії та 2) невходження депутата до фракції 

партії, за чиїм списком його обрали, чи вихід з неї. 

Фактично це означає посилення контролю за депута-
тами з боку партій, котрий в умовах поширення пар-
тійної системи на малі громади може набути негатив-

них проявів. 

 Нова форма виборчого бюлетеня. Бюлетень 

буде містити навпроти кожної партії не тільки 
місце для голосування за партію, але і місце у 
вигляді трафарету для зазначення номера кан-

дидата, якого бажає підтримати виборець. 
Ініціатор(и) законопроєкту: Загоруйко А. Л., 

Корнієнко О. С., Клочко А. А., Іванов В. І., Бате-
нко Т. І. 

За закон проголосували більшість таких фракцій 
та груп: Фракція політичної партії "СЛУГА НАРО-
ДУ", Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ", Фракція політичної 

партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 
Депутатська група "Партія "За майбутнє", Депутат-
ська група "ДОВІРА".  

Проти проголосувала фракція політичної партії 
"ГОЛОС". Фракція політичної партії "Європейська 
солідарність" утрималась.  

Наш кор 
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ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ 

У продовж першого півріччя 2020 року на реаліза-

цію ряду місцевих програм з міського бюджету 

Бібрської міської ради було спрямовано фінансовий 

ресурс в обсязі 3 721 250 гривень або 80,3 відсотка 

уточнених річних призначень (4 632 968 гривень).  

 Загалом на Програму фінансування сфери соці-

ального захисту і соціального забезпечення на 

території Бібрської міської ради на 2020-2022 

роки виділено кошти в сумі 187 007 гривень, нада-

но 4 допомоги дітям для забезпечення медикамента-

ми в умовах стаціонарного лікування у Бібрській 

міській лікарні, 3 допомоги учасникам АТО та ООС, 

які проживають на території Бібрської об’єднаної те-

риторіальної громади, 23 допомоги громадянам, які 

опинилися в скрутному житловому та матеріально – 

побутовому становищі внаслідок важкого захворю-

вання, оперативного втручання, 7 допомог на похо-

вання мешканців Бібрської міської об’єднаної терито-

ріальної громади, а також надавалось відшкодуван-

ня Перемишлянському районному бюджету з утри-

мання 3–ох жителів громади в Корелицькому відді-

ленні стаціонарного догляду. 

 На Програму з відзначення державних та міс-

цевих пам'ятних і святкових дат на території 

Бібрської громади на 2020-2022 роки надано 

10 743 гривень (придбання квітів, вінків, лампадок, 

сувенірної продукції, грамот).  

 Фінансування Програм підтримки розвитку спо-

рту Бібрської громади на 2019-2020 роки прове-

дено на загальну суму 66 230 гривень (внески за 

участь у турнірі ФК «Лідер», закупівля спортивної 

форми та взуття). 

 Для реалізації Програми фінансової підтримки 

водопровідно-каналізаційного господарства на 

2020-2022 р. (КП «Бібрський комунальник») спрямо-

вано кошти в сумі 940 435 гривень (проведено заку-

півлю матеріалів для проведення поточного ремонту 

міського водопроводу і каналізаційної системи, вико-

нання робіт з ліквідації аварійних ситуацій на місь-

ких мережах водопостачання та водовідведення, оп-

лату послуг спецтехніки, оплату електроенергії, 

сплату податків, часткове фінансування утримання 

працівників комунального господарства) та на по-

повнення статутного фонду - 36 180 гривень 

(закупівля насосного агрегату).  

 На виконання Програми благоустрою населе-

них пунктів Бібрської об'єднаної територіаль-

ної громади на 2020-2022 роки спрямовано 

1 822 364 гривень (закупівля піскосуміші для поси-

пання доріг, закупівля господарських матеріалів, 

спецодягу для працівників КП, дорожніх знаків, оп-

лата послуг спецтехніки, обслуговування біотуалетів, 

оплата вуличного освітлення населених пунктів). 

 Програму з реконструкції, ремонту та утри-

мання вулиць і доріг Бібрської міської об’єдна-

ної територіальної громади на 2020-2022 роки 

профінансовано в сумі 600 099 гривень (проведення 

капітального ремонту дороги по вул. 

С.Крушельницької у м. Бібрка (за виконані роботи у 

2019 році). 

 На Програму підтримки розвитку місцевого 

самоврядування в Україні на 2020-2022роки ви-

користано 18 192 гривень (сплачено членських вне-

сків Асоціації міст України, АОМС «Асоціації органів 

місцевого самоврядування»).  

 Також, на виконання Програми з підтримки Уп-

равління державної казначейської служби Ук-

раїни у Перемишлянському районі спрямовано 

20 000 гривень та Програми фінансування 20-ї 

державної пожежної – рятувальної частини Го-

ловного управління Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Львівській області 

на 2020 рік з підтримки 20 ДПРЧ ДСНС Украї-

ни також 20 000 гривень.  

 У міру надходження до міського бюджетуподатків, 

зборів та платежів, Бібрська міська рада й надалі 

буде реалізовувати місцеві програми та забезпечува-

ти співфінансування обласних програм.  

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ 

Відділ фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, 

звітності та контролю Бібрської міської ради 

 У Бібрській міській раді проведено засідання 

Комісії з питань формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції за напрямами придбання 
житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, осіб з їх числа, у тому чи-
слі дітей з інвалідністю, що перебувають на об-

ліку громадян, які потребують поліпшення жит-
лових умов та виплати грошової компенсації за 
належні для отримання житлові приміщення 
для дітей з метою придбання житла.  

Організувала роботу комісії Служба у справах дітей 
Бібрської міської ради 

 З метою реалізації права на житло та визначен-

ня придатності/непридатності для проживання 
житла, яке належить на праві власності чи ко-

ристування дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, та особам з їх числа, 
служба у справах дітей Бібрської міської ради 
спільно із суб’єктами соціальної роботи здійсни-

ла обстеження стану житлових приміщень. 

Очолила комісію заступник Бібрського міського голо-

ви з гуманітарних питань Оксана Довгаль. 

 3 липня Відбулось чергове засідання комісії з 

питань захисту прав дитини Бібрської міської 
ради, на якому розглянуто ухвалу Перемишля-
нського районного суду Львівської області. Слу-

жбу у справах дітей зобов’язано підготувати 
проєкт висновку органу опіки та піклування 
про доцільність позбавлення батька батьківсь-
ких прав відносно малолітньої дитини та взяти 

малолітню дитину на облік дітей, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах. 

Переглянуто та внесено зміни до індивідуальних пла-
нів соціального захисту дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування. 
Також розглянуто матеріали КЗ ”Центр надання соці-
альних послуг Бібрської міської ради” щодо взяття 
сімей, які перебувають у складних життєвих обстави-

нах, під соціальний супровід з метою надання необ-
хідних соціальних послуг.  



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: 600. 

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 

Випуск №212, 24 липня 2020 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ПРО ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 24.07 

- 08:00 Свята Літургія за упокій заказна 

Субота, 25.07 

- 08:00 Свята Літургія за упокій. 20:00 Вечірня 

Неділя, 26.07 

- 09:00 Свята Літургія. 11:00 Свята Літургія. 18:00 Жива Вервиця 

У зв'язку з поширенням короновірусу в разі невідкладної потреби звернутися до священика, 

просимо робити це виключно через телефон: о. Микола: 096 388 55 53, о. Зіновій: 067 680 97 93 

Також у всіх парафіях УГКЦ вводяться обмеження при відвідуванні храмів:  

1. У храмі дозволяється одночасна присутність не більше 10 осіб. 

2. Більша кількість людей може стояти надворі. 

3. Потрібно дотримуватися дистанції не менше 1,5 - 2 метрів один від одного. 

4. Людям старшого віку, дітям і хворим потрібно залишатися вдома і за можливості брати участь 

у Богослужіннях, які транслюються на телебаченні чи в мережі «Інтернет». 

Фахівцями Держпродспоживслу-

жби у Перемишлянському райо-

ні  у складі постійних мобільних 

груп проведено 117 моніторинго-

вих обстежень дотримання профі-

лактичних і протиепідемічних 

заходів та карантинних обме-

жень . 

З них 15 закладів громадського 

харчування, 70 об’єктів торгівлі 

продовольчими товарами, 1 агроп-

родовольчий ринок, 20 об’єктів 

торгівлі непродовольчими товара-

ми, 5 перукарень, 6 одиниць гро-

мадського транспорту. 

За результатами виявлених пору-

шень складено 5 протоколів відпо-

відно до ст.44-3 КУПаП – пору-

шення правил щодо карантину 

людей, санітарно-гігієнічних, сані-

тарно-протиепідемічих правил і 

норм. 

Дотримуйтесь правил адаптивно-

го карантину, не наражайте на 

небезпеку інфікування COVID-19 

себе та інших. 

Перемишлянське районне управ-

ління Держпродспоживслужби у 

Львівській області продовжує пе-

ревірки на агропродовольчому 

ринку щодо дотримання протиепі-

демічних заходів з торгівлі на пе-

ріод карантину у зв‘язку з поши-

ренням коронавірусної хвороби 

(COVID-19).  

Відповідальний бізнес - це запору-

ка здоров‘я населення . А також 

висловлюємо подяку Перемишля-

нському ВП Золочівського ВП ГУ-

НП у Львівській області за швид-

ке реагування та спільну роботу з 

метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби на терито-

рії Перемишлянського району . 

Головний захист від зараження 

коронавірусною хворобою – дотри-

мання особистих правил гігієни та 

дистанції один від одного. Бере-

жіть себе і своїх близьких та будь-

те здорові  

Головний спеціаліст Перемишля-

нського ГУ ДПСС у Львівській 

області В. Пекар  

Марафон за участі лідерів громад 
Бібрський міський голова на запрошення Ганни Гопко 

доєднався до онлайнмарафону за участі лідерів громад з 

усієї України: FREE AND FAIR? Україна напередодні мі-

сцевих виборів. Захід відбувся під патронатом Мережі 

захисту національних інтересів ANTS. 

Усі керівники громад та громадські лідери звернули ува-

гу на шкідливі нововведення нового виборчого закону що-

до партизації виборів (тепер депутати громад чисельніс-

тю понад 10 тис. обиратимуться лише від партій). Така 

норма закону встановлює партійну диктатуру в нашій 

країні. 


