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У  Вчителя особлива і дуже відповідальна мі-

сія — бути  джерелом мудрості і життєвого 

успіху для своїх вихованців .  

Люди, які вирішили присвятити життя благород-

ній і потрібній справі – вихованню молодого поко-

ління, заслуговують на слова глибокої подяки і 

шани, адже від педагога значною мірою залежить 

майбутнє України, рівень освіти і життєві пріори-

тети молоді, вміння і бажання юних громадян бу-

дувати міцну державу. Високі моральні якості, 

почуття патріотизму, поваги і любові до Батьків-

щини та громади—це ті основи демократичного 

суспільства, які формують учителі  

Сердечно вітаю всіх освітян з професійним свя-

том! Бажаю шановним педагогам здоров’я, успіхів 

і творчого натхнення, гарних результатів своєї 

праці та вдячних учнів!  

З повагою Бібрський міський голова  Роман Гринус 

Б ути вихователем – це велика 

відповідальність і , без пере-

більшення, справжнє мистецтво 

комунікації, обране за покликом 

серця. Це натхненна праця, що 

збагачує світ мудрістю, милосер-

дям, людяністю. 

Шановні працівники дошкілля!

Виховання наймолодших предста-

вників українського суспільства—

непроста справа, адже саме в цьо-

му віці формується особистість і 

закладаються основи здоров’я. До-

ля кожної дитини залежить як і 

від батьків, так і від мудрості ви-

хователя, його терпіння, уваги до 

внутрішнього світу маляти. За 

вашої допомоги діти пізнають 

секрети довкілля, вчаться лю-

бити і берегти свою Батьківщи-

ну. 

Щиро дякую вам за плідну 

працю і бажаю невичерпної 

енергії, оптимізму, творчого 

натхнення. Нехай життя ваше 

буде наповнене щастям, в оселі 

вашій хай панують світло і зла-

года, у серці - добро і мудрість, 

у житті - достаток і удача. 

З повагою Бібрський міський  

голова Роман Гринус 

С правжніми помічниками та 

порадниками на шляху до 

пізнання світу, до успіху, до вер-

шин знань і мудрості  є бібліотека-

рі – натхненні збирачі духовних 

цінностей, провідники у світ ново-

го і непізнаного. 

Щирі слова подяки висловлюю 
бібліотечним працівникам, які 

вважають свою роботу покликан-
ням душі. Це творчі й талановиті 

люди, які шанують своїх корис-
тувачів та вміють організувати 
для них справжнє свято.  

Бажаю вам, шановні бібліоте-
карі, творчої наснаги, міцного 
здоров’я, натхнення, радості, 
щастя, добра і нових успіхів у 
вашій благородній просвітниць-
кій діяльності. 

З повагою Бібрський міський  

голова Роман Гринус 

З ДНЕМ БІБЛІОТЕКАРЯ! 
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ФОТОФАКТ 

Р 
озпочато реалізацію мікропроєкту з ремонту вулиці Вітов-

ського (Хресна Дорога)  

ФОТОФАКТ 

Т ривають ремонтні ро-

боти водогону від пло-

щі Національного Відро-

дження до перехрестя ву-

лиць І.Франка та Галиць-

кої. Буде проведено заміну 

усіх застарілих труб та про-

ведено перепід’єднання 

абонентів до нової водяної 

магістралі. Завдяки реалі-

зації проєкту мешканці 

міста отримають покра-

щення якості водопоста-

чання, зменшиться кіль-

кість проривів та аварій-

них відключень, з'явиться 

можливість укладання но-

вого асфальтного покриття 

по вулиці І.Франка.  

ФОТОФАКТ 

З авершено ремонт приміщень їдальні 

у школі села Свірж. 

У процесі виконання робіт здійснено за-

міну всіх інженерних мереж, дверей, об-

ладнання. Повністю проведено ремонт 

стелі, стін та підлоги у 2 приміщеннях 

харчоблоків та у приміщенні, де харчу-

ються діти. 

Також проведено гідроізоляційні роботи 

приміщення школи, завдяки яким вда-

лося усунути потрапляння вологості в 

підвали. Велика подяка працівникам 

установи та мешканцям села Свірж, які 

виконали роботи з водовідведення влас-

ними силами, а матеріали були закупле-

ні за кошти громади. 

ФОТОФАКТ 

З добувачі освіти 2 класу Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ 

ст. ім. Ю.Головінського побували на екскурсії в центрі 

"Збійник" хутора Діброва с. Стоки, де на них чекала неймовір-

на кількість позитивних вражень та емоцій.  

Діти вчилися співпрацювати в команді, граючи в ігри з барт-

ками; оцінювати ризики та прогнозувати свої дії , випробовую-

чи свою фізичну підготовку на "лазанці" ; творити глиняні ше-

деври з рослинами ; розвивати емоційний інтелект, перегляда-

ючи мульфільм про цінність кожного на цій планеті. Поверну-

лися щасливими та сповненими неймовірних вражень.  

Дякуємо п.Роману Яськіву та п.Тетяні за яскраві емоції та 

чудовий день!  
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Національній службі 
здоров’я України 

Т.в.о. голови Дмитрові Самофалову 
04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19 

e-mail: info@nszu.gov.ua 
Директору Західного департаменту НСЗУ 

Мар’яні Возниці 
Просимо посприяти у вирішенні проблеми, яка ста-

ном на нині є пріоритетною для Бібської міської тери-
торіальної громади.  

Бібрська міська рада є засновником КНП «Бібрська 
міська лікарня». Заклад охорони здоров’я працює від-
повідно до умов договору № 3236Е 421-РООО від 
12.05.2021 р., підписаного з Національною службою 
здоров’я України, та надає медичні послуги за пакета-
ми №4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 
проведення хірургічних операцій» та №9 «Медична 
допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах 
(профілактика, спостереження, діагностика, ліку-
вання та медична реабілітація)», що внесені до 
«Програми державних гарантій медичного обслугову-

вання».  
Фінансування за нижчезазначеними пакетами над-

ходило ще 25.05.2021 р. (пакет №9) та 23.07.2021 
(пакет № 4). Після цього жодних коштів він НСЗУ на 
рахунки КНП «Бібрська міська лікарня» не надходи-
ло. Це зумовило невчасну виплату заробітної платні, 
а станом на нині затримка коштів узагалі ставить під 
загрозу  повноцінне функціонування закладу. Такий 
стан справ створює соціальну напруженість у колекти-
ві КНП та серед мешканців Бібрської ТГ. 

Слід додати, що між НСЗУ та КНП «Бібрська місь-
ка лікарня» Бібрської міської ради вже укладено до-
даткову угоду № 3236Е 421-РООО/ 01 від 17.08. 2021 
р., що засвідчує належний рівень виконання умов по-
передньої угоди та наміри про співпрацю на наступ-
ний період.  

Просимо невідкладно відновити виплати та надати 
відповідь про причину затримки коштів за надані ме-
дичні послуги і врегулювати проблему оплати праці 
медичному персоналові. 

ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  НА ПІДТРИМКУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ 

С таном на нині зростає 
кількість хворих на 

Covid-19 як в Україні, так і на 

нашій території. 

У зв’язку зі зростанням за-
хворюваності  13 вересня Кабмін 
змінив постанову №1236, яка вста-
новлює нові карантинні обмежен-
ня. 

Вакцинація — єдина можли-
вість захистити себе та оточен-
ня від коронавірусної хвороби. 
Сьогодні всі охочі можуть зро-
бити щеплення, звернувшись 
до найближчого пункту щеп-

лення. 
Після завершення курсу з 

імунізації проти COVID-19 ко-

жен може отримати документ, 
що засвідчує статус вакцинова-
ного проти коронавірусної хво-

роби.  

Всі вакцини проти COVID-19, 
які використовуються в Україні, 
схвалені ВООЗ для екстреного 
застосування. Вони безпечні та 
ефективні. 

У пункті щеплень КНП 
«ЦПМСД Бібрської міської ради» 
вакцинують  такими препарата-
ми: 

 AstraZeneca (в т.ч. SKBio 

та Covishield); 

 Coronavac/Sinovac-Biotech; 

 Comirnaty/Pfizer-BioNTech; 

Від початку вакцинальної ка-

мпанії в пункті проведено біль-
ше ніж 2 тисячі вакцинацій. 

Пам’ятайте: вакцинація убез-

печить вас від важкого перебігу 

хвороби, госпіталізації чи смерті 
від COVID-19.  

Записуйтеся на щеплення, 
щоб уберегти своє життя і здоро-
в’я, а також – людей поруч. 

Записатися на вакцинацію 
проти COVID-19 можна через 
свого сімейного лікаря або ж за-
телефонувати  безпосередньо до 
реєстратури медичного закладу 
КНП «ЦПМСД Бібрської міської 

ради» за номером 
тел. 063-786-9080 

Центр ПМСД Бібрської МР 

COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЯ 

Н аціональна служба здоров’я України без попередження призупинила виплати Бібрській міській лі-

карні за надані медичні послуги. Фракція ПП «Голос» у Бібрській міській раді ініціювала звернення 

з вимогою невідкладного відновлення фінансування. 

В ідповідно до постанови Кабі-

нету Міністрів України від 

09.12.2021 р. №1236, у «жовтій 

зоні»  працюють заклади освіти, у 

яких не менше 80% колективу ва-

кциновані. Заклади, у яких мен-

ше ніж 80% вакцинованих, перей-

шли на віддалене навчання.  

Станом на 29.09.2021 р. на тери-

торії Бібрської міської територіа-

льної громади такі ЗЗСО організо-

вують освітній процес у звичному 

режимі (80 % і більше працівників 

вакциновані), а саме: 

Бібрський ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 

Уляни Кравченко; 

 ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Романів; 

 ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж; 

 ЗЗСО І-ІІ ст. с. Суходіл; 

 філія І-ІІ ст. с. Стоки ЗЗСО І

-ІІІ ст. с. Свірж; 

 філія Бібрського ОЗЗСО І-

ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко 

с.Любешка І-ІІст. 

 філія І-ІІ ст. с. Соколівка 

Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. 

ім. Уляни Кравченко  

 ОЗЗСО І -ІІІ  ступенів 

«Новострілищанський ліцей 

ім. М. Лебедя» 

Також навчаються здобувачі 

освіти 1-4 класів та працюють за-

клади дошкільної освіти.  

На віддаленому навчанні продо-

вжують працювати такі заклади:  

 - Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІ 

ст. ім. Юліана Головінського (40% 

вакцинованих працівників); 

 - ЗЗСО І-ІІ ст.с. Лани (67%); 

 - філія І-ІІ ст. с Квітневе (50%) 

 - ЗЗСО І-ІІ ст. с Глібовичі (70%) 

Інформуємо, що якість дистан-

ційного навчання перевірятиме 

спеціально створена комісія при 

департаменті освіти і науки. 

Львівської ОДА. 

Будьмо соціально свідомими. 

ВІДДІЛ ОСВІТИ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ 
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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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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО  

ОПРИЛЮДНЕННЯ 

Загублене свідоцтво на право особистої власності на житловий будинок в м. Бібрка, по вул. Винниченка, 

буд. 40 (колишня адреса вул. Лермонтова, буд. 32), Львівського (Перемишлянського) району Львівської 

області, видане 05.08.1977 року на підставі рішення виконавчого комітету Бібрської міської ради від 

30.06.1977 за №119 та зареєстроване у КП ЛОР "Золочівське МБТІ" за номером запису: 565 в книзі: 5, на 

ім'я Задорожний Богдан Тимофійович вважати недійсним.   

Б ібрська міська рада повідомляє про 
початок громадських обговорень 

щодо розгляду заяви про визначення обся-
гу стратегічної екологічної оцінки на виго-
товлення детального плану території земе-
льної ділянки за межами с. Квітневе Біб-
рської МТГ Львівського району Львівської 
області, площею 15.88га кадастровий но-
мер 4621580300:01:000:1510 із зміною ці-
льового призначення земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов'язані з користу-
ванням надрами, для розміщення компле-
ксу кар'єру будівельних матеріалів, відпо-
відно до державних будівельних норм, ста-
ндартів. 

Громадські обговорення будуть тривати 
15 днів із моменту розміщення оголошен-
ня. 

Заява про визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки розміщена на офі-
ційному вебсайті Бібрської міської ради 
(http://www.bibrka-rada.gov.ua/hromadske-
obhovorennya-zayavy-pro-vyznachennya-
obsyahu-stratehichnoyi-ekolohichnoyi-
otsinky.html) та знаходиться у вільному 
доступі. 

Пропозиції та зауваження подаються на 
адресу: 

Львівська область м. Бібрка вул. Гене-
рала Тарнавського, 22. тел. / факс: 
(+3803263 4-31-35, 4-32-35), електронна 
адреса bibrka.rada@gmail.com 

Г ромада зробила ще один 

важливий крок для вирі-

шення питання з побутовими 

відходами та забрудненням 

навколишнього середовища. 

Компанія «Спецавтотранс-

Львів» у селі Під’ярків розда-

ла баки для сміття, а 14 верес-

ня здійснено перший вивіз 

сміття. Дякуємо всім, хто ук-

лав договір на вивезення сміт-

тя, а тим, хто ще не зробив 

цього, але має таке бажання, 

слід звертатись за номерами 

телефону:  

093-093-10-10, 067-826-10-10. 

Разом змінюймо громаду на 

краще!  

ФОТОФАКТ 

Н агородили переможців конкурсу 

«Найкращий_двір_Бібреччини» - родину Боднар і родину 

Дзяних.  

Зичимо доброго здо-

ров'я і натхнення у 

всіх ваших справах, 

зокрема й у покра-

щенні благоустрою 

нашої громади.  

Щира вдячність Ос-

тапові Луню, влас-

никові ранчо 

Skarbova Gora, за 

надані подарункові 

сертифікати та Бог-

данові Собейку за 

квіти.  

Розклад служінь у церкві  

Покрови Пресвятої Богороди-

ці м. Бібрки:  

П'ятниця, 01.10 

- 06:30 – Сповідь 

- 07:00 – Божественна Літургія 

св. Йоана Золотоустого за здоро-

в’я 

Субота, 02.10  

- 06:30 – Сповідь 

- 07:00; 08:00 – Божественна Лі-

тургія св. Йоана Золотоустого за 

упокій 

- 14:00 – Зустріч молоді (молодша 

група) 

- 16:00 – Зустріч молоді (старша 

група) 

- 18:30 – Вечірня 

Неділя, 03.10 

- 08:30 – Cповідь 

- 09:00; 11:00 – Божественна Лі-

тургія св. Йоана Золотоустого 

- 13:00 – Божественна Літургія 

св. Йоана Золотоустого 

– Приготування дітей до Першої 

Сповіді та урочистого Св. Прича-

стя 

- 15:30 – Хресна дорога  

http://www.bibrka-rada.gov.ua/hromadske-obhovorennya-zayavy-pro-vyznachennya-obsyahu-stratehichnoyi-ekolohichnoyi-otsinky.html
http://www.bibrka-rada.gov.ua/hromadske-obhovorennya-zayavy-pro-vyznachennya-obsyahu-stratehichnoyi-ekolohichnoyi-otsinky.html
http://www.bibrka-rada.gov.ua/hromadske-obhovorennya-zayavy-pro-vyznachennya-obsyahu-stratehichnoyi-ekolohichnoyi-otsinky.html
http://www.bibrka-rada.gov.ua/hromadske-obhovorennya-zayavy-pro-vyznachennya-obsyahu-stratehichnoyi-ekolohichnoyi-otsinky.html
https://www.facebook.com/skarbovagora/?__cft__%5b0%5d=AZWc8ROzPUFUkML3HF3hsLS398svrLJBf-bZHtu1lnd8S26cHC0AlEFmoNLy7p58KHgqVeqDsTcfdtaaTin-5Tob64B32GgZnuGXAlgRn1jR-s9yQ9XQsgG5TtfY4PQjlTh7Gj1BZkSOi-6Cc5LbrQn8Kgnerx4IIWlP4c1WPhWRNk7JCyTHCqUztWLxKJzA9oE&__tn__=kK

