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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТІВ, ЯКІ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЬ У ПОПЕРЕДНІ РОКИ 

В РАМКАХ ОБЛАСНИХ ПРОГРАМ 

Виконавчий комітет БМР 

З а 4 попередні роки в Біб-

рській громаді було реалізо-

вано 15 проєктів обласних, дер-

жавних програм та 58 мікро-

проєктів місцевого розвитку, зо-

крема: 

будівництво напірного водого-

ну до міського водяного резервуа-

ру (Програма «Питна вода») – 

дасть можливість запуску подачі 

води в місто самоплинним спосо-

бом, що забезпечить більшу досту-

пність населення до цілодобової 

подачі води, зменшить собівар-

тість послуги та покращить стабі-

льність постачання навіть у разі 

вимкнення електроенергії,  

реконструйовано водогін до 

найбільш густо населеної частини 

міста Бібрки (Програма «Питна 

вода») – зменшить собівартість 

послуги і втрати води, покращить 

стабільність постачання навіть у 

разі вимкнення електроенергії; 

реконструкція міських очисних 

споруд (ОНПС) – відновлено ава-

рійні технічні споруди, які повніс-

тю зруйнувались, забезпечено бі-

льшу безпеку очистки стічних вод, 

створено комфортні умови для пе-

ребування та роботи обслуговую-

чого персоналу;  

будівництво каналізаційної 

мережі в центральній частині міс-

та (ОНПС) дало можливість здійс-

нення підключення нових абонен-

тів та впорядкування роботи сис-

теми водовідведення 

будівництво каналізаційної 

станції для забезпечення функціо-

нування дитячого садка та школи 

в с.В.Глібовичі (Програма Соціа-

льно-Економічного розвитку Льві-

вщини); 

побудовано міні-футбольний 

майданчик з штучним покриттям 

та тренажерний майданчик 

(Програма «Спортивний майдан-

чик») – забезпечено можливість 

проведення дозвілля, створено 

умови для розвитку здорового спо-

собу життя, збільшено престиж 

міста; 

побудовано універсальний 

майданчик з наливним покриттям 

(Програма «Спортивний майдан-

чик») – забезпечено можливість 

проведення дозвілля, створено 

умови для розвитку здорового спо-

собу життя, збільшено престиж 

міста; 

здійснено капітальний ремонт 

спортивних залів, туалетів та при-

міщень їдалень з встановленням 

нового обладнання у 2-х найбіль-

ших школах громади, проведено 

ремонти та закуплено обладнання 

ще у 7 шкіл громади, що дало мо-

жливість створення кращих умов 

для викладачів та учнів; 

відновлено роботу міського ста-

діону шляхом будівництва нової 

роздягалки та глядацьких трибун, 

що  посприяло розвитку футболу в 

громаді; 

створено центр первинної ме-

дико-санітарної допомоги, де було 

проведено реконструкції, капіта-

льні ремонти і закуплено сучасне 

обладнання в амбулаторіях та 

ФАПах установи, що дало надзви-

чайно позитивний результат щодо 

надання якісних послуг з охорони 

здоров’я.  

здійснено реконструкції та ре-

монти систем вуличного освітлен-

ня у 22 населених пунктах грома-

ди, що дало можливість підвищи-

ти якість проживання мешканців 

громади;  

проведено реконструкції та 

ремонти, закуплено інвентар у 13 

Народних домах, що дало змогу 

пожвавити культурне життя гро-

мади. 

ФОТОФАКТ 

Д іти та молодь парафії Святих Верховних Апостолів Петра та 

Павла с. Шпильчина взяли участь у майстер-класі з декоруван-

ня свічок до свята Стрітення. 

Велике спасибі нашим аніматорам за їхню креативність та готов-

ність завжди допомогти у парафіяльних заходах  

КНП «Бібрська міська ліка-

рня» оголошує набір на за-

міщення вакантних посад: 

 Гінеколога з сертифіка-

том перинатальна УЗД 

діагностика; 

 Анестезіолога, 

 Ендокринолога за суміс-

ництвом. 

 Педіатра.  

Директор Я. Мельничук. 

Виконавчий комітет БМР 

https://www.facebook.com/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B2
https://www.facebook.com/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B2
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З а повідомленням Львівсь-

кого регіонального центру 

з гідрометеорології України по 

території м. Львова та Львівської 

області: 

По території Львівської області:  

11 лютого значні опади (вночі 

та вранці мокрий сніг подекуди з 

дощем, вдень сніг). Місцями: на-

липання мокрого снігу, ожеледь; 

вдень пориви північно-західного 

вітру 15 – 20 м/с, хуртовини. На 

дорогах ожеледиця, снігові заме-

ти. 

По місту Львову:  

11 лютого значні опади (вночі 

та вранці дощ та мокрий сніг, 

вдень сніг). Налипання мокрого 

снігу,вночі та вранці  ожеледь; 

вдень пориви північно-західного 

вітру 15 – 20 м/с, хуртовина. На 

дорогах ожеледиця, снігові заме-

ти. 

(І рівень небезпечності, жов-

тий). 

Попередження про сніголавин-

ну небезпеку:  

11 лютого, у зв'язку зі снiгопа-

дами у середньогiр'ї Львiвської 

областi очiкується значна снiгола-

винна небезпека (3 рiвень ). 

З метою запобігання виникнен-

ню надзвичайних ситуацій та 

своєчасної ліквідації їх можливих 

наслідків пропонуємо: 

- здійснювати постійний моні-

торинг погодних умов, функціону-

вання систем життєзабезпечення, 

енергопостачання та транспортно-

го сполучення на підвідомчих те-

риторіях; 

- при отриманні повідомлень, 

які містять інформацію щодо за-

грози або необхідності виконання 

невідкладних аварійно-

рятувальних робіт, – повідомляти  

Перемишлянський РС ГУ ДСНС 

України у Львівській області за № 

101; 

- при ускладненні погодних 

умов  залучати техніку підвище-

ної прохідності, яка перебуває в 

комунальній власності громади та 

інших установ, підприємств, утри-

мувати в постійній готовності пун-

кти обігріву на підвідомчій тери-

торії. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ У РОМАНІВСЬКІЙ ШКОЛІ 

Начальник  

Володимир ПОНОМАРЬОВ 

Р озпочинаємо проведення 

чергового позапланового 

інституційного аудиту—цього разу 

у закладі загальної середньої осві-

ти І-ІІІ ступенів с. Романів Бібрсь-

кої міської ради Львівської облас-

ті. 

Упродовж п’яти робочих днів 

(10-16.02.2021 р.) фахівці управ-

ління Служби та незалежні освіт-

ні експерти здійснюватимуть оці-

нювання освітніх і управлінських 

процесів, внутрішньої системи за-

безпечення якості освіти за чотир-

ма напрямами: освітнє середови-

ще, система оцінювання здобува-

чів освіти, педагогічна діяльність 

педпрацівників та управлінські 

процеси. 

У перший день інституційного 

аудиту відбулася нарада експерт-

ної групи з адміністрацією закла-

ду, представниками педагогічного 

колективу, учнівського самовряду-

вання, батьками здобувачів освіти 

та представником засновника. 

Сьогодні працівники управлін-

ня Служби вивчатимуть освітнє 

середовище: наскільки учням без-

печно і комфортно у школі, який в 

закладі мікроклімат, чи створені 

комфортні умови для вчителів, як 

організоване харчування, як обла-

штовані навчальні кабінети, яке 

середовище у школі під час пе-

рерв, чи вільне освітнє середови-

ще школи від будь-яких форм на-

сильства, булінгу та дискриміна-

ції, чи створене у школі інклюзив-

не освітнє середовище тощо. 

Проводитиметься також інтер-

в’ювання керівника школи, засту-

пника директора, практичного 

психолога, представників учнівсь-

кого самоврядування. 

Зазначимо, що інституційний 

аудит – це зовнішнє оцінювання 

діяльності школи, що базується на 

ґрунтовному вивченні освітніх та 

управлінських процесів. Аудит 

покликаний допомогти закладу 

освіти стати успішнішим і в пода-

льшому сформувати й підтримува-

ти культуру якості освіти, що базу-

ється на прозорості, інноваційнос-

ті та партнерстві учасників освіт-

нього процесу.  

Сподіваємося на ефективну 

комунікацію, спільне розуміння 

важливості забезпечення якісної 

освітньої діяльності та якості осві-

ти. 
Управління Державної служби 

якості освіти  

у Львівській області  

Увага! Акція! 

К омунальний заклад “Публічна бібліотека Бібрської міської ради” 

до Міжнародного дня дарування книг проводить щорічну ак-

цію “Подаруй бібліотеці книгу”. Долучайтесь! 

Творімо добро разом! 
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Виконавчий комітет БМР 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ 

З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Найменування, місцезнахо-
дження організатора конкурсу: 
Виконавчий комітет Бібрської місь-

кої ради.  
Україна, 81220,  вул. Тарнавського, 

22, м. Бібрка  Львівської області. 
Підстава для проведення кон-

курсу. 
Рішення виконавчого комітету  

Бібрської міської ради від 
08.02.2021 №78 «Про проведення 
конкурсу на надання послуг з виве-
зення побутових відходів на терито-
рії Бібрської міської ради»  
Місце і час проведення конкур-

су. 
Місце проведення конкурсу: 

Україна, 81220,  вул. Тарнавського, 
22, м. Бібрка  Львівської області.  
Час проведення конкурсу: о 10 

год. 00 хв. 12 березня  2021 р. 
Особа, уповноважена здійснювати 

зв'язок з учасниками конкурсу: 
Секретар комісії – Березюк Олег 

Зеновійович,  
 тел. 097 498 86 07, e-mail: 

oleg.ns@gmail.com 
Кваліфікаційні вимоги до учас-

ників конкурсу. 
Наявність в учасника конкурсу 

достатньої кількості спеціально 
обладнаних транспортних засобів 
для вивезення твердих побутових 
відходів, що утворюються у жит-
ловій забудові та на підприємствах, 
в установах, організаціях на тери-
торії населених пунктів Бібрської 
міської  ради. 
Наявність матеріально-технічної 

бази, технічний стан якої дозволяє 
забезпечити зберігання та охорону 
спеціально обладнаних транспорт-
них засобів для вивезення твердих 

побутових відходів, здійснювати 
щоденний контроль за технічним 
станом транспортних засобів влас-
ними силами, виконання регла-
ментних робіт з технічного обслуго-
вування та ремонту спеціально 
обладнаних транспортних засобів, 
підтримання належного санітарного 
стану спеціально обладнаних транс-
портних засобів. 
Вартість надання послуги з виве-

зення твердих побутових відходів. 
Досвід роботи з надання послуг з 

вивезення твердих побутових від-
ходів – не менше трьох років. 
Наявність та кількість працівників 

відповідної кваліфікації. 
Наявність ліцензій та дозволів на 

надання послуги, якщо це передба-
чено чинним законодавством 
України... 
Характеристика об'єкта 

утилізації відходів. 
   Захоронення ТПВ здійснюється 

за межами Бібрської територіальної 
громади. 
Місце, способи та кінцевий 

термін подання конкурсних про-
позицій. 
      Місце: Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради, Україна, 
81220,  вул. Тарнавського, 22, м. 
Бібрка  Львівської області. 
     Спосіб: особисто або поштою. 
    Кінцевий термін подання кон-

курсних пропозицій: 
    до 09 год. 30 хв. 12 березня 

2021 р. 
У разі надсилання конкурсної про-

позиції поштою, в конверті з описом 
повинна міститися окремо заява, 
документація та окремо запечата-
ний і скріплений печаткою учасни-

ка конверт з конкурсною пропозиці-
єю. 
Способи і місце отримання кон-

курсної документації:  
Виконавчий комітет Бібрської місь-

кої ради, Україна, 81220,  вул. Тар-
навського, 22, м. Бібрка  Львівської 
області протягом трьох робочих днів 
після надходження від учасника 
заявки про участь у конкурсі—
особисто або надсилається поштою.  
Конкурсна документація, яка за-

тверджена рішенням виконавчого 
комітету Бібрської міської ради від 
08.02.2021 № 78 «Про проведення 
конкурсу на надання послуг з 
вивезення побутових відходів на 
території Бібрської міської ра-
ди», розміщена на офіційному сайті 
Бібрської міської ради: www. bibrka-
rada.gov.ua разом з оголошенням. 
Роз’яснення щодо оформлення доку-
ментів для участі в конкурсі, де-
тальної інформації про характери-
стики об’єкта конкурсу можна отри-
мати в робочі дні з 9-00 до 13-00 та з 
14-00 до 18-00 за адресою: 

Виконавчий комітет Бібрської  
міської ради, Україна, 81220,  вул. 
Тарнавського, 22, м. Бібрка  
Львівської області.  

Особа, уповноважена здійснювати 
зв'язок з учасниками конкурсу: 

Секретар комісії – Березюк Олег 
Зеновійович, тел. 097 498 86 07, e-
mail: oleg.ns@gmail.com 

Більше інформації на офіційному 
сайті Бібрської міської ради: www. 
bibrka-rada.gov.ua 

н а виконкомі Бібрської 

ОТГ серед багатьох насу-

щних питань життєдіяльності гро-

мади другим пунктом розглядало-

ся і питання затвердження штат-

ного розпису КНП «Бібрська місь-

ка лікарня» Бібрської міської ра-

ди. 

Зважаючи на важливість цього 

питання і зацікавленість громади, 

до залу засідання зійшлися небай-

дужі городяни зі своїм баченням 

розвитку меддопомоги і своїми 

пропозиціями. Звичайно, що всіх 

турбує доля як самої установи, так 

і медиків, що там працюють. 

Хочу повідомити мешканців Бі-

брської ОТГ, що лікарня в місті 

Бібрці буде! 

За запропонований штат прого-

лосували всі члени виконкому, 

окрім  двох, що утримались. 

Зважаючи на те, що установа 

перебуває у фазі реформування, 

становлення і підготовки підпи-

сання пакетів надання медичних 

послуг з Національною Службою 

Здоров’я України, на сьогоднішній 

день є можливість прийняти в 

штат новоствореної лікарні медич-

них працівників і технічного пер-

соналу на 84,25 ставок. 

Лікарня буде працювати у ціло-

добовому режимі надання медич-

ної допомоги в приймально-

діагностичному, терапевтично-

неврологічному й амбулаторно-

поліклінічному відділеннях, а та-

кож за пакетом «Ведення вагітнос-

ті в амбулаторних умовах». 

Просимо Бібрську громаду з ро-

зумінням поставитися до періоду 

становлення і взяти активну уч-

асть у розбудові нашої лікарні.  

Головний лікар КНП «Бібрська міська 

лікарня» Бібрської міської ради 

Ярослав Мельничук 

Є 
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e-mail: bibrskivisti@gmail.com 
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Засновник: 

Бібрська асоціація депутатів першого демократичного скликання  

Газета «Бібрські Вісті» 
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Випуск №235, 11 лютого 2021 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

Директор КЗ “ЦНСП”  

Світлана Пономарьова 

КП ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ІНФОРМУЄ 

Д іти втратили турботливу 

матір, онуки - ніжну бабу-

сю. А ми, ветерани, - активну 

громадську діячку—Ольгу Ми-

хайлівну Царик.  

Метою подружжя Цариків було 

увіковічнення пам'яті Івана 

Франка та Уляни Кравченко в  

Бібрці. Пані Ольга допомагала 

Ярополкові Михайловичу у гро-

мадських діяннях. Витрачено 

багато часу, енергії, навіть час-

тину доброчинних коштів на 

різні проекти, а справа не руха-

ється вперед. Вона так і не по-

бачила своєї мрії. 

Спи спокійно, дорога наша по-

сестро, ми вдячні тобі за спів-

працю. 

Хай бібрська земля буде тобі 

легкою, а пам'ять вічною. 
Ветерани Бібрського відділення 

ВоВ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Покрови Пре-

святої Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 12.02 (Трьох святителів Григо-

рія, Василія, Івана) 

- 09:00;- 11:30 Свята Літургія 

Субота, 13.02 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:00 Вечірня 

Неділя, 14.02 

- 09:00; 11:00 Свята Літургія 

Н а початку лютого було проведе-

но такі роботи: 

- ремонт водопроводу по вул. Шевче-

нка; 

- ремонт водопроводу по вул. Г. Тар-

навського; 

- ремонт водопроводу по вул. Ясна; 

- ремонт водопроводу по вул. І. Фра-

нка; 

- закуплено та встановлено дренаж-

но-фікальний насос в каналізацій-

ний колодязь по вул. І. Франка 7. 

КП “БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬ-

НИК” ІНФОРМУЄ 

С таном на 9 січня на обслуго-
вуванні у відділенні соціа-

льної допомоги вдома перебуває 
110 одиноких, з них 23  особи з 
інвалідністю , в тому числі: 

ІІІ категорії рухової активності 

(середня складність) - 60 чоловік, 
ІV категорія рухової активності 
(складна) - 49, V категорія 

(лежача) -1. 
Протягом січня соціальними 

робітниками здійснено 890 відві-
дувань та надано 2615 послуг, 

вибуло троє підопічних і взято на 
обслуговування троє. 

Графік відвідування узгоджуєть-

ся з отримувачами послуг та кори-
гуються  в залежності від ритму 
життя підопічних, але їх віддале-
ність проживання спонукає до 

значних витрат часу на дорогу, 
особливо зараз у зимовий період. 
У зв’язку з погіршенням погодних 

умов, соціальні робітники прочи-
щають доріжки до будинку, відс-
лідковують, наскільки тепло в 
приміщенні, а при необхідності 

наносять дров, води, зроблять не-
обхідні закупки, щоб одинокі не 
виходили з будинків. На початку 

лютого пролонговано  усі договори 
та індивідуальні плани підопіч-
них, які перебувають на обслуго-
вуванні  у відділенні, а також 

оформлено  соціальні допомоги на 
догляд для прийнятих у січні — 
лютому 2021 року громадян  на 

обслуговування. 
Фахівцями із соціальної роботи 

КЗ здійснено виїзди до сімей, які 
перебувають у складних життєвих 

обставинах та  в яких учинено 
домашнє насильство, відповідно 

складено Акти оцінки потреб сім’ї, 
проведено профілактичні бесіди з 

кривдниками.  Відвідано сім’ї, які 
перебувають під соціальним су-
проводом та Дитячий будинок 
сімейного типу. Фахівцем із соціа-

льної роботи у складі комісії вилу-
чено малолітню дитину, яка пере-
бувала без батьківського піклу-

вання, та невідкладно влаштова-
но у сім’ю патронатного виховате-
ля. З метою забезпечення найкра-
щих інтересів дитини, здійснюєть-

ся відвідування сім’ї для консуль-
тування та інформування щодо 
подолання дитиною складних 

життєвих обставин. 
На підставі рішення комісії з 

питань захисту прав дитини укла-
дено договір про здійснення соціа-

льного супроводу сім’ї, яка пере-
буває у складних життєвих обста-
винах. 

Дільничним інспектором поліції 
Жидачівського району було обсте-
жено відділення стаціонарного 
догляду смт. Нові Стрілища та 

головним інспектором Жидачівсь-
кого РВ ГУ ДСНС України у 
Львівській області було проведено 

перевірку додержання законодав-
ства у сфері техногенної і пожеж-
ної безпеки. Також у Золочівську 
РАЙСЕС було подано список пра-

цюючого персоналу та підопічних 
закладу на предмет щеплення від 
коронавірусної інфекції.  

Минулого тижня у відділення 
стаціонарного догляду надійшла 
гуманітарна допомога від благо-
дійників у вигляді меблів. 


