
Щиро вітаю Вас із Днем Державного Прапора і 25-тою річницею Незалежності України! 
Ці свята мають велике загальнодержавне значення як свята суспільної злагоди й миру, 

єднання людей заради процвітання рідної країни. 
Наш прапор – це символ свободи й незалежності, слави й відродження України. Під 

цим знаменом український народ утвердив віковічну ідею про державність і 
самостійність. Його ми маємо берегти й шанувати як найвищу національну святиню. 

Державна незалежність відкрила унікальні можливості для економічного зростання, 
духовного розвитку та культурної розбудови нашої країни. За роки Незалежності 
виросло покоління, для якого слова "свобода", "право вибору", "демократичні цінності" – 
не просто правові терміни, а спосіб життя. Наша держава зростає, відкриває для себе 
нові можливості та перспективи. Запорука державотворчого успіху - суспільна злагода, 
творче єднання зусиль усіх громадян вільної та незалежної України. 

Примножуймо добрими справами авторитет і могутність нашої країни, працюймо на 
консолідацію суспільства з метою розвитку й процвітання рідного міста та всієї України. 

Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії та любові до рідної землі, енергії і 
впевненості у власних силах. Зичу Вам, шановні земляки, міцного здоров'я, успішної 
реалізації далекосяжних планів, благополуччя, миру та добра в кожній оселі. 

Зі святами Вас! 
Із повагою Бібрський міський голова Роман Гринус  

 

Сьогодні сонце ще уранці  
Зігріло нас своїм теплом,  
Вкраїнські діти в вишиванці  
Ідуть до церкви всі разом.  
Ідуть маленькі і дорослі,  
Ідуть бабусі й дідусі,  
День Незалежності Держави  
Святкують справді всі.  
Дітки зложать рученята,  
Помоляться Богу  
За свою державу і за перемогу  
Помолиться батько,помолиться мати,  
Бо десь там на Сході їх син є солдатом.  
Збоку дівчина-красуня Господа благає.  

 Нареченого свого з дня на день чекає.  
Бабуся старенька сльозами залилась,  
бо за Незалежність роками молилась.  
Богу дякує дідусь в куточку на лаві,  
Хоч на старості пожив у вільній державі.  
На завершення усі на коліна стали, 
Зі сльозами на очах гімн наш заспівали.  
Кожен українець любить Батьківщину, 
хоче бачити її вже насправді вільну.  
Хай скінчиться вже нарешті ця страшна війна  
Хай цвіте наша держава, незалежна й молода.  
Нехай знає увесь світ :ми сильна держава  
Слава нашій Україні і Героям Слава!!!  

 
Уляна Стасишин 

 

 
 
 

Бібрський Фестиваль духовної пісні та Божого слова святкує двадцятиріччя 
Де ковила Хреста цілує  
І де мене ніхто не стрів, 
Співало небо «Алилуя» 
На сто небесних голосів. 

21 серпня на подвір’ї Народного дому було багатолюдно. На святково прибраній сцені відбувався 
ХХ-ий Фестиваль духовної пісні та Божого слова, започаткований 21 серпня 1996 року з нагоди 785-
ої річниці м.Бібрки, Дня Незалежності України та освячення новозбудованої каплиці Пресвятої 
Богородиці на площі Стрілецькій. Цієї сонячної днини наше місто вітало гостей Фестивалю. 

«Коли  в твою душу загляне тривога і дні полишають в журбі, зверни своє серце в покорі до Бога, 
він радо поможе тобі», - такими словами ведучої Наталії Свіжак  та духовним гімном  «Боже великий, 
єдиний» розпочалося свято.  На сцені, наче велика панорама, у яскравих барвах постала перед  
глядачами ціла історія духовних пісень людського роду. Духовні пісні - як обряд, який сотні літ 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 25 серпня, 2016 рік випуск №36(113) 

Дорогі мешканці Бібреччини! 



оберігав Церкву й народ у рідному краї. Нині ми маємо знати свій духовний обряд, цінувати його, 
любити, жити ним. 

Першими виступили Народна хорова капела  Народного Дому «Бібрчани» (керівник 
М.Наконечний), дует Анастасія Андрійчук та Андрій Крутій, звучали пісні вокального тріо  та 
вокального ансамблю  Народного дому с. Свіржа (керівник Г.Кулик), ансамбль «Веселі нотки» Будинку 
дитячої та юнацької творчості (керівник Л.Сурмач).  

Двадцять років – не такий великий час для життя Фестивалю. Він осяяний щирою молитвою до 
Бога, до правдивого духовного слова, яке звучало у  виступах читців Дарини Михаліни та Ярослава 
Сегіна. 

Ісуса Христа, Пречисту Богородицю, усіх святих  прославляли хори церков Бібрського куща сіл 
Суходола, Лопушної, Вільхівця, Волощини, села Квітневого Жидачівського району. Духовні твори 
звучали у виконанні Народного жіночого хору «Горлиця» (керівник Л.Хомутник). Удвадцяте  наше 
містечко приймало гостей – хори с.Стрілок, Романова, Підгородища, потім виступив дитячий хор 
церкви Св.Покрови м.Бібрки  (керівник Л.Сурмач). Глядача зачарував спів солістів О.Ковалів із 
Ланів, І.Закалюжної зі Львова, Я.Дендерис із Великих Глібович, Р.Головатого зі Шпильчини під 
керівництвом  Н. Добуш. 

Фестиваль тривав три години, гостями були священики церков Бібрського деканату на чолі з 
отцем-деканом М.Ковалем. Кожен зі священиків дякував колективам за виступи, вручав подяки та 
гостинці, які Народний Дім організовував  за допомогою підприємців м.Бібрки. Від імені 
організаторів ведуча Уляна Стецко щиро дякувала за допомогу підприємцям, а саме: Галині Яцишин, 
Катерині Халявці, Тарасу та Орестові Коцюмбасам, Зофії Баб’як, Лесі Шевчук, Марії Коцюмбас, Надії 
Закалик, Василеві Ференчаку, Миколі Гуменчуку, Ірині Багрій, Надії Багрій, ТОВ «Фітон-ЛТД», Соломії 
Михалик, Василеві Змислому, Тарасові Михалику. Велику подяку висловлюємо Бібрському міському 
голові Романові Гринусу за встановлення, накриття сцени біля Народного дому й виділення коштів на 
придбання сувенірів для учасників. 

Ведучі Фестивалю подякували учасникам за пісні, які звучали на святі та побажали всім зустрітися 
в наступному 2017 році на ХХІ Фестивалі духовного співу. Подякували Богові за все, що Він нам  дає, 
побажали всім Многа літ. Завершилося свято виконанням Гімну України. 

Загалом духовні твори звучали у виконанні 5 солістів, 1 дуету, 1 тріо, 2 ансамблів, 2 читців, 2 
Народних хорів Народних домів, 9 церковних хорів Бібрського куща. 

Керівник Фестивалю духовної пісні та Божого слова Наталія Свіжак 
 

Фотофакт: подяка з фронту  
Цей прапор хлопці підписали 

для господинь з м. Бібрки та 
довколишніх сіл, які наліпили й 

передали 90 відер вареників та ще 
багато різних смаколиків, а також  

привітали вояків із Днем 
Незалежності України та Днем 
Прапора. Гуманітарний вантаж 

доправили волонтери ГО «Народна 
самооборона Львівщини»  

 
Фотофакт: підняття прапора на 

найвищій вершині Бібреччини 
 23 серпня, у День Державного 

Прапора України, відбувся велопробіг м. 
Бібрка - г. Камула.  

Велопробіг організувало громадське об’ 
єднання «Молодь Бібрки». 

 
Щодо об’єднання громад 

Нині переважна більшість територіальних 
громад України, маючи право вирішувати 
питання місцевого значення, неспроможна їх 
виконувати через брак власних коштів, 
занепад або відсутність інфраструктури 
(необхідних будівель, споруд, доріг тощо), а 
також брак кадрів відповідної кваліфікації. 
Тому значна частина питань місцевого 

значення не вирішуються належним чином – не утримуються приміщення шкіл і лікарень та 
інших будівель комунальної власності, не забезпечується благоустрій території, нічне освітлення 
вулиць тощо.  



Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення його спроможності 
самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Йдеться про 
наділення територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх 
резервів. Перш за все йдеться про зарахування до їхніх бюджетів 60% податку на доходи 
громадян. Із додаткових ресурсів у ході реформи місцеві ради отримують власний земельний 
податок, ставки якого на своїй території кожна рада встановлюватиме самостійно. При цьому до 
юрисдикції кожної ради передаються всі землі відповідної громади, зокрема й за межами 
населених пунктів. Громада отримує також 5% від продажу пального на АЗС, алкогольних та 
тютюнових виробів. Крім того, за бюджетами місцевого  самоврядування залишаються такі 
джерела, як раніше закріплені місцеві податки та збори.  

Із більшої території до місцевого бюджету можна отримати значно більші податкові 
надходження. Це дозволить місцевим радам об’єднаних громад уже в найближчому майбутньому 
забезпечити додатковими робочими місцями їхніх жителів та значно покращити стан населених 
пунктів, а значить, і якість життя громадян. Однак укрупнення території громад не може бути 
довільним, воно має свої логічні межі. Відстань від центру громади до її найвіддаленішого 
населеного пункту має бути такою, аби в екстрених випадках її не довше ніж за 30 хвилин могли 
подолати пожежна команда, швидка допомога, поліцейський патруль. Допомога, надана через 
більший проміжок часу, різко втрачає ефективність. Питання визначення меж нових, 
об’єднаних громад вирішуватимуть органи влади обласного рівня з урахуванням як об’єктивних 
критеріїв, так і думки громадян. Після консолідації громад села, які не матимуть власних 
сільрад, будуть представлені в місцевій раді своїми депутатами, а у виконкомі – сільськими 
старостами. Старости та депутати здійснюватимуть зв’язок між односельцями і владою громади 
та вирішуватимуть різні проблеми його жителів у раді та виконкомі. До центрів спроможних 
громад (тобто ближче до громадян, що живуть поза райцентрами) будуть перенесені з районних 
центрів пункти надання низки важливих послуг – адміністративних, соціальної допомоги через 
територіальні центри, пожежні, правоохоронні, санітарно-епідеміологічної служби тощо. У разі 
нестачі приміщень для цих служб, інших елементів інфраструктури для надання всіх необхідних 
послуг громадам надаватиметься допомога з державного бюджету.  

Об’єднання громад як ключовий елемент реформи має бути здійснене до чергових місцевих 
виборів, але що раніше це відбудеться – то більші субвенції з державного бюджету вони 
отримають. Нові ради, обрані вже в об’єднаних громадах, отримають нові повноваження та 
суттєві ресурси. Громади, які можуть увійти до складу проектованої Бібрської територіальної 
громади згідно  з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 1158-
р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області», 
можна переглянути у нижченаведених матеріалах.  

(продовження у наступному номері) 
Заступник міського голови Галина Папіж  

 

До року Івана Франка та Уляни Кравченко в Бібрці 
Франкові дні в Бібрці 

26 серпня, п’ятниця – кінопоказ просто неба 
Мультфільм «Лис Микита». Вул. Уляни Кравченко, 20.30 

27 серпня, субота:  
1. екскурсія «Іван Франко й Бібрка». Початок – о 19.30 біля барельєфної дошки на 

честь Уляни Кравченко. 
2. вечірній кінопоказ просто неба. Фільми за творами Івана Франка (на вибір) 
21.00, біля НД «Просвіта» (мати з собою каремати або килимки). 

28 серпня, неділя – скрапбукінгова майстерка за віршами Івана Франка. Модераторка – 
Тетяна Пилипець. Початок о 14.00, НД «Просвіта».  
Довідка: Тетяна Пилипець - провідний бібліотекар Центральної бібліотеки для дітей та юнацтва 
Львова. Як співорганізатор і ведуча, часто є учасницею міських свят, соціальних акцій, модератором 
літературних і мистецьких подій. Уже далеко не перший рік львівське Свято пампуха Тетяна Пилипець 
атмосферно прикрашає в ролі господині-ведучої Пані Пампухової, а Свято шоколаду – в ролі Пані 
Чоколядової та ін..(Джерело: Високий замок online —http://wz.lviv.ua/interview/156722-voiny-u-mene-
chytaiut-dzhein-eir) 

Комісія з повноваженнями у сфері соціальних питань, культури, освіти, молодіжної політики і спорту. 
 

 

Виконком інформує 
За зверненнями навчальних закладів м. Бібрки, для зручності мешканців та з метою 

гарантування безпеки на головних автошляхах міста (місцевого значення) Виконавчий комітет 
Бібрської міської ради ухвалив рішення про необхідність нанесення дорожньої розмітки. 

Розмітку було нанесено по вул. Грушевського, Ген. Тарнавського, пл.. Національного 
відродження, Леся Курбаса. 

Також найближчим часом планується встановлення відповідних дорожніх знаків. 



Оголошення 
Першого-шостого жовтня запрошуємо здійснити ювілейне паломництво Року Божого Милосердя 
до Святої землі (Ізраїль, Палестина). Перебування в унікальних місцях Життя Спасителя. Виліт із 
Києва. Найдешевша поїздка в році - 560 доларів! Запис до закінчення формування груп. 
Тел.0676809793, 0633901658, о.Зіновій

 
 

Спілка ветеранів АТО та волонтерська 
група Бібрки вітають Бодака Степана  

з днем народження 
Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким 

Ще довго-довго днi й лiта,  
А тиха радість, чиста i висока, 
Щоденно хай до хати заверта. 

Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi, 
Любовi, доброти i щастя повен дiм, 

Нехай у серцi розкошує лiто 
І соняхом квiтує золотим. 

Хай постiйний успiх, 
Радiсть i достаток 

Сиплються, немов вишневий цвiт. 
Хай життєвий досвiд творить з буднiв свята, 

А Господь дарує довгих-довгих лiт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вітаємо з 80 – річним ювілеєм від дня 

народження дорогу маму, бабусю, 
прабабусю Скалоцьку Любов Василівну, 

жительку с. Малі Ланки 
Не згляділись – виросли вже діти, 
«Бабусю!» -  внуки Вам услід кричать. 
Чого ще треба?Жити і радіти,  
Гостей у хаті дорогих стрічать. 
Здорові будьте, дужі і багаті. 
Хай доля щастя Вам у дім несе. 
Живіть ще довго і у рідній хаті 
Радійте, що у Вас усі ми є. 
Найдобріша, найкраща матусю, 
Бабусю і прабабусю рідненька, 
У цей день ми вклоняємось дуже низенько 
За те, що добром зігріваєте нас, 
Що у щасливу і скрутну хвилину 
Ми можемо всі прихилитись до Вас. 
Всю доброту, яка існує в світі, 
Всю радість, що живе серед людей, 
До ніг Вам прихиляємо сьогодні, 
Святкуючи Ваш ювілей!  

Із повагою і любов’ю дочка Ольга, сини 
Михайло, Василь, Андрій, невістки, внуки і 

правнуки. 

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ  
МИХАЛЕЙКА МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА 

Твій ювілей - не тільки твоє свято,  
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.  
Хай Бог пошле ще років багато,  
Здоров'я, щастя, радості без меж!  
Нехай добром наповнюється хата,  
Достатком, щирістю і сонячним теплом 
Хай буде вірних друзів в ній багато,  
І щастя доля огорта крилом 
А весни будуть світлі, легкокрилі 
Не буде втоми лагідним рукам.  
Нехай здійсниться те, що не збулося,  
І добре серце не підкориться рокам. 
З найкращими побажаннями 
дружина, сини та вся родина 

 

Державний реєстратор 
речових прав на нерухоме майно 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради надає 
можливість отримання послуги РЕЄСТРАЦІЇ 
РЕЧОВИХ ПРАВ на нерухоме майно, землю, 
реєстрацію договорів оренди та інші. Детальніше на 
сайті Бібрської міської ради: http://www.bibrka-
rada.gov.ua/ 

 
На постійну роботу потрібен водій категорії "С" 

для виконання рейсів у міжнародному 
сполученні. Наявність закордонного поспорта 
обовязкова. Бажаний хоча б базовий досвід. 

Оплата відрядна 
Звертатись за тел. 0985783487 

 
 
 
 
 

 


