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19 березня відбувся звіт Бібрського місь-

кого голови за 2020-й рік. 

Із текстом звіту та презентацією можна 

ознайомитися на офіційному сайті Бібрсь-

кої міської ради за посиланням: http://

bibrka-rada.gov.ua/zvit-miskoho-holovy-za-

2020-rik.html  

У же більше року  населення 

планети живе в боротьбі з 

вірусом  SARS-Cov-2 

(коронавірусом). Згідно з даними 

моніторингу МОЗ України в бе-

резні захворюваність різко зросла. 

Вірус став агресивнішим та зали-

шає багато ускладнень.  

За даними по  КНП «ЦПМСД» 

Бібрської міської ради, у березні 

кількість  хворих  зросла  вдвічі 

(249 заборів ПЛР, із яких-127 – 

позитивних)  порівняно  з  попе-

редніми місяцями. 

Єдиним шляхом для подолан-

ня коронавірусу   є вакцинація 

проти  COVID-19.  В  Україні 

розпочалась кампанія вакцинації 

вакциною AstraZeneca /CoviShield. 

Вакцину Oxford-Astra Zeneca ви-

робляють  у  місцевому  Інституті 

сироватки крові в Індії - це найбі-

льший у світі виробник вакцин. 

Зазначають, що він виробляє по-

над 50 мільйонів доз на місяць. 

Вакцину,  відому  як  Covishield, 

виготовляють з ослаб-

леної версії вірусу за-

студи  (відомого  як 

аденовірус).  

Щеплення  роблять 

двічі, з інтервалом 4-

12 тижнів.  

Вакцина  готує  Ваш 

організм до боротьби з 

певною  інфекцією, 

вірусом або хворобою. 

Це  спонукає  імунну 

систему  розпізнавати 

інфекцію і виробляти 

антитіла для боротьби 

з нею. У більшості лю-

дей цей процес відбу-

вається  непомітно, 

але іноді можливі побічні ефекти, 

як-от біль у місці щеплення або 

тимчасова лихоманка. 

Адміністрація центру інфор-

мує, що КНП «ЦПМСД» Бібрської 

міської ради ради отримало 150 

доз  вакцини  AstraZeneca  /

CoviShield. Розпочинаємо вакци-

націю від коронавірусу з 30 берез-

ня 2021року. Першими, згідно з 

Дорожньою  картою,   затвердже-

ною МОЗ України, вакцинувати-

муться  працівники  первинної 

ланки надання медичної допомо-

ги та населення віком понад 80  

років. 

Просимо реєструватись на вакци-

націю, зателефонувавши до свого 

сімейного лікаря або через портал 

«Дія». 

Графік проведення вакцинації з 

понеділка  до  п’ятниці  з  14:00-

17:00 год  за адресою: м.Бібрка, 

вул.Галицька,144. 

Вакцинацію проводитимуть сер-

тифіковані медичні команди, кот-

рі пройшли курс навчання щодо 

вакцинації проти COVID-19. 

За додатковою інформацією звер-

тайтесь за номером реєстратури: 

моб. 063 786 90 80. 

ФОТОФАКТ 

Щ е один автомобіль швидкої допомоги 

надійде в Бібрську громаду  

ФОТОФАКТ 

У  сім’ю патронатного 

вихователя влашто-

вано малолітню дитину, сі-

м’я якої перебуває у склад-

них життєвих обставинах. 

Міждисциплінарна команда 

з ведення випадку влашто-

ваної до сім’ї патронатного 

вихователя дитини забезпе-

чує виконання завдань, ви-

значених індивідуальним 

планом захисту дитини. Фа-

хівці організували комплек-

сну підтримку в подоланні 

складних життєвих обста-

вин батьками, уживають дій 

щодо захисту прав дитини з 

урахуванням найкращих 

інтересів дитини.  
Служба у справах дітей 

Бібрської міської ради 

КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ІНФОРМУЄ 

http://bibrka-rada.gov.ua/zvit-miskoho-holovy-za-2020-rik.html?fbclid=IwAR2Hm8xjIlpjYBEiJueUtkdFGBQklcledsCRRqGcqGlz5djkerJUUQkdAlg
http://bibrka-rada.gov.ua/zvit-miskoho-holovy-za-2020-rik.html?fbclid=IwAR2Hm8xjIlpjYBEiJueUtkdFGBQklcledsCRRqGcqGlz5djkerJUUQkdAlg
http://bibrka-rada.gov.ua/zvit-miskoho-holovy-za-2020-rik.html?fbclid=IwAR2Hm8xjIlpjYBEiJueUtkdFGBQklcledsCRRqGcqGlz5djkerJUUQkdAlg
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Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ  

І нформуємо, що впродовж березня було здійс-

нено об’їзд території Бібрської міської тери-

торіальної громади щодо стану доріг. 

Враховуючи покращення погодніх умов з квітня 

Бібрська міська рада буде здійснювати профілюван-

ня грейдером та часткову підсипку щебенем для пок-

ращення дорожнього полотна на території громади. 

Додатково повідомляємо, що Бібрська міська рада 

скерувала звернення у профільний департамент до-

рожнього господарства Львівської обласної державної 

адміністрації щодо ремонту доріг: 

-С141211 Старе Село-Коцурів-Затемне через 

с.Романів, с.Селиська; 

-С141116 Лани-Серники-Вілявче; 

-Т1425 на відрізку дороги Куровичі-Бібрка через 

с.Волове, с.Мостище, с.Підгородище, с.Під’ярків. 

КП ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ІНФОРМУЄ 

З а І квартал 2021 року фахівці із соціальної ро-

боти надали 62 соціальні послуги, з них: соціа-

льно-педагогічних — 27, інформаційних-34, сім’ям, 

які перебувають під соціальним супроводом, прийом-

ним сім’ям, патронатній сім”ї та ДБСТ надано 69 

соціальних послуг. 

Здійснено 30 виїздів, а саме: до 11 сімей, які пере-

бувають у складних життєвих обставинах, та 19 сі-

мей, де було вчинено домашнє насильство, відповід-

но складено Акти оцінки потреб сім’ї, проведено про-

філактичні бесіди з кривдниками та потерпілими. 

Відвідано сім’ї, які перебувають під соціальним су-

проводом, патронатну сім’ю, прийомні сім’ї та Дитя-

чий будинок сімейного типу. 

4 березня 2021 року в приміщенні Бібрської міської 

ради відбулося засідання міждисциплінарної коман-

ди з ведення випадку дитини, яка опинилася в скла-

дних життєвих обставинах, влаштованої до сім’ї пат-

ронатного вихователя. Спільною метою всіх членів 

команди є створення найкращих умов для зростання 

дітей та подолання складних життєвих обставин, що 

можуть спричинити остаточне розлучення дітей з 

батьками і позбавлення останніх батьківських прав. 

За результатами засідання було ухвалено рішення в 

інтересах дитини. 

Н а вимогу Закону України 

«Про житлово-комунальні 

послуги» Постановою Кабінету 

Міністрів України №690 від 

05.07.2019 року затверджені нові 

типові договори для споживачів: 

Для мешканців комунальних 

будинків передбачені 4 моделі 

договорів, а саме: 

Договір з індивідуальним спожи-

вачем про надання послуг з 

централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведен-

ня (без обслуговування внутріш-

ньобудинкових систем)  

Договір з індивідуальним спожи-

вачем про надання послуг з 

централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведен-

ня (з обслуговуванням внутріш-

ньобудинкових систем) 

Договір з колективним спожива-

чем про надання послуг з центра-

лізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

Колективний договір про надан-

ня послуг з централізованого водо-

постачання та централізованого 

водовідведення 

Обрати одну з чотирьох моделей 

договірних відносин необхідно на 

загальних зборах співвласників 

багатоквартирного будинку. 

Рішення оформлюється протоко-

лом згідно Закону України «Про 

особливості здійснення права влас-

ності у багатоквартирному будин-

ку». Рішення вважається прийня-

тим, коли за нього проголосували 

власники всіх квартир та нежитло-

вих приміщень, площа яких пере-

вищує 50% усієї площі багатоквар-

тирного будинку. Після оформлен-

ня відповідного протоколу його 

витяг необхідно надати в КП 

«Бібрський комунальник». 

Для мешканців приватного 

сектору передбачений наступ-

ний типовий договір: 

Договір з індивідуальним спожи-

вачем про надання послуг з 

централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведен-

ня (приватний сектор) 

У грудні 2020 року Верховна Ра-

да України ухвалила Закон «Про 

внесення змін до деяких законів 

України щодо врегулювання окре-

мих питань у сфері надання жит-

лово – комунальних послуг», яким 

введено поняття «публічний дого-

вір». 

У разі, якщо співвласники багато-

квартирного будинку не прийняли 

рішення про вибір моделі договір-

них відносин та не уклали з вико-

навцем комунальної послуги від-

повідний договір (крім послуг з 

постачання та розподілу природ-

ного газу і послуг з постачання та 

розподілу електричної енергії), з 

ними укладається індивідуальний 

договір про надання комунальної 

послуги, що є публічним договором 

приєднання. 

Такі договори вважаються укла-

деними, якщо протягом 30 днів з 

дня опублікування тексту договору 

на офіційному сайті органу місце-

вого самоврядування співвласники 

багатоквартирного будинку не 

прийняли рішення про вибір моде-

лі договірних відносин та не укла-

ли відповідний договір з виконав-

цем комунальної послуги. 

Просимо всіх мешканців ко-

мунальних будинків обрати 

одну з наведених моделей до-

говірних відносин. 
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ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ 

 Тиждень іншомовного спілкування у ЗЗСО 

Іноземна мова - це не просто навчальний предмет, 
це скарбниця іншомовної культури. З 15 по 19 бе-
резня 2021 року  у  закладах загальної  середньої 

освіти Бібрської ТГ проходив Тиждень іншомовного 
спілкування, який проводився з метою поглиблення 
лінгвістичних знань, розвитку комунікативної ком-
петентності учнів, формування позитивної мотивації 

щодо вивчення іноземних мов у школі. Здобувачі 
освіти мали можливість збагатити свої знання, роз-

ширити кругозір, удосконалити мовленнєві навички 
з англійської, французької та німецької мов. Моде-
ратором предметного тижня була учитель іноземної 
мови Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравчен-
ко Мар'яна Андрійчук. 
 До  заходу  також  долучилися  випускники  Біб-

рського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко, які на 
даний час проживають за кордоном. 
 Проведення Тижня іншомовного  спілкування не 
тільки поглибило знання з іноземних мов, а й стало 
джерелом позитивних емоцій, мобілізації творчих 

зусиль і, як наслідок, підвищило мотивацію до ви-
вчення іноземних мов та культур інших країн. 

Мар'яна Андрійчук, відповідальна за методичний су-
провід іноземних мов 

 

 Уже вкотре в Будинку дитячої та юнацької 

творчості м. Бібрка проходить конкурс 
"Вклонімося тобі, Кобзарю", мета якого— вша-
нування спадщини Тараса Григоровича Шев-
ченка, виявлення творчо обдарованої молоді, 

розвитку її потенціалу, виховання у молодого 
покоління поваги до мови і традицій свого 
народу.  

У Конкурсі взяли участь здобувачі освіти закладів 
загальної середньої освіти та вихованці позашкіль-

ного закладу Бібрської ТГ. Учасники читали твори 
Т. Шевченка, виконували пісні на слова великого 
поета. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної си-

туації, спричиненої поширенням коронавірусної хво-
роби, конкурс проходив в онлайн-режимі.  

Віра Худа, відповідальна за методичний супровід вихов-

ної роботи  

 
 18 березня 2020 року на допомогу керівникам 

закладів освіти Бібрської територіальної гро-

мади організовано круглий стіл із заступни-
ком начальника управління Державної служ-
би якості освіти у Львівській області Романом 
Монастирським щодо розбудови внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти. 

 Основну увагу надано етапам формування 

внутрішньої системи:  

 визначенні компонентів внутрішньої системи; 

 забезпеченні функціонування компонентів 

внутрішньої системи; 

 самооцінюванні освітніх і управлінських про-

цесів закладу освіти для їх подальшого вдоскона-
лення. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» внутріш-

ня система забезпечення якості освіти має бути 
сформована в кожній школі. Її розбудовою займаєть-
ся керівник закладу, залучаючи до цього процесу 
всіх учасників освітнього процесу (вчителів, учнів, 
батьків, засновника).  

09.03.21 р.-14.03.21 р. заклади 

культури Бібрської міської ТГ про-

вели заходи до 207-ій річниці від 

дня народження та160-річчя від 

дня смерті Т.Г.Шевченка; 

14 березня учасники художньої 

самодіяльності закладів культури 

Бібрської міської ТГ та Молодіж-

ний парламент Бібрського ОЗЗСО 

відвідали мультимедійну вистав-

ку «Художники-дипломати перех-

ресні стежки» у музеї Андрея Ше-

птицького, м.Львів; 

16 березня у Бібрській музичній 

школі  відбулася  цікава  лекція-

концерт 

«Піаніст.Педагог.Композитор.», 

присвячена 230-ій річниці від дня 

народження австрійського компо-

зитора та піаніста Карла Черні; 

22 березня директори Народних 

домів  взяли  участь  у  семінарі-

практикумі «Інноваційний підхід 

до планування, організації та про-

ведення культурно-масових захо-

дів»; 

23 березня у  Народному домі 

м.Бібрки  відбулися  громадські 

слухання  про  присвоєння  Біб-

рській музичній школі імені Юрія 

Сінгалевича.  Директор  музичної 

школи І.Герчаківський та голова 

громадської  організації  «Опілля» 

В. Лаба ознайомили присутніх із 

творчим та життєвим шляхом най-

визначнішого  галицького  банду-

риста ХХ ст. Ю. Сінгалевича, уро-

дженця с.Романів Бібрецького по-

віту;  

Проведено:  

онлайн-заходи, присвячені 91-ій 

річниці від дня народження най-

відомішої української поетеси су-

часності, громадської діячки Ліни 

Костенко: 

літературна година до дня наро-

дження  Ліни  Костенко 

"Бузиновий цар" (НД с.Старі Стрі-

лища); 

поетичний зорепад «Усе моє, все 

зветься Україна» (бібліотека – фі-

лія с.Свірж); 

мультимедійна презентація «Я 

вибрала  Долю  собі  са-

ма»  (Публічна  бібліотека 

м.Бібрки) 

відеоролик «Моя любове! Я пе-

ред тобою» (НД с.Стрілки спільно 

з бібліотекою-філією с.Стрілки) 

Музичний кліп «Щороку то вес-

на, то осінь», присвячений 66-ій 

річниці  від  дня  народження 

І.Білозіра (НД м.Бібрки) 

ФОТОФАКТ 

З а кошти міської ради придбано багатофункціо-

нальний пристрій для амбулаторії ЦПМСД 

с. Романів  
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві 

Покрови Пресвятої Бого-

родиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 02.04 

- 06:00 – Сповідь 

- 07:00 – Літургія Передше-

освячених Дарів; Сорокоусти 

- 18:00 – Хресна Дорога за 

участю дітей та молоді 

 

Субота, 03.04 

- 08:00 – Божественна 

Літургія св. Івана Золотоусто-

го за упокій 

- 14:00 – Зустріч вівтарників 

- 16:00 – Зустріч молоді 

- 18:00 – Вечірня 

Неділя, 04.04 (Третя неділя 

Вел. Посту. Хрестопоклінна)  

- 09:00; 11:00 – Божественна 

Літургія св. Василія Великого 

ОГОЛОШЕННЯ! 

Д ругого та четвертого четверга 

кожного місяця з 900 до 1300 

год. у приміщенні Комунального 

закладу “Центр надання соціаль-

них послуг” (м. Бібрка, пл. Націо-

нального Відродження, 16) буде 

проводитись прийом громадян 

фахівцем Пенсійного фонду.  

Оголошення 
Загублений Державний акт на пра-

во приватної власності на землю 

серія IV-ЛВ №013176, виданий ме-

шканцю с. Лани Стеціву Богдану 

Богдановичу 03 липня 1997р., вва-

жати недійсним.  

Оголошення 
Загублене посвідчення ветерана 

праці серія АІІ №599049, видане на 

ім'я Вінник Ольга Василівна, вва-

жати недійсним.  

Оголошення 
Загублене посвідчення громадяни-

на, який потерпів від Чорнобильсь-

кої катастрофи, серія Б №652187, 

видане 01.06.1994 р. на ім'я Вінник 

Ольга Василівна, вважати недійс-

ним.  


