
  
 
 

Дорогі мешканці Бібреччини! Від усього серця вітаю 
Вас із Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!  

Наближаються свята, яких ми чекаємо з особливим 
теплом та надіями. Ці дні об’єднують усіх нас в одне 
родинне коло, символізують завершення ще одного 
життєвого періоду і надихають на нові сподівання та 
мрії. 

Цей рік був роком випробувань для мене та моєї 
команди. Ми намагалися зробити наше місто більш 
комфортним для проживання мешканців та 
привабливим для гостей.  

За рік нам вдалося подвоїти міський бюджет та, окрім того, залучити понад 4 мільйони 
гривень з інших бюджетів на розвиток міста та його інфраструктури. У цьому році ухвалено 
історичне рішення про створення Бібрської громади й зроблено перші кроки в цьому напрямку. 

Тільки завдяки Вашій підтримці ми з гідністю витримали всі випробування, разом плідно 
працювали заради кращого майбутнього рідного міста. Упевнений, що любов до нашого 
спільного дому спонукатиме нас до втілення нових проектів та ідей у наступному році. 

Новорічні та Різдвяні свята – це завжди нові надії і сподівання. Тож нехай усі негаразди 
залишаються позаду, а заповітні мрії та бажання обов’язково здійсняться в Новому році. Нехай 
2017 рік принесе в кожну сім`ю здоров`я та благополуччя, мир, спокій і добробут, а Різдвяна 
зоря запалить у наших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної 
енергії. 

Бібрський міський голова Роман Гринус  
в  

Відбулася X-а сесія Бібрської міської ради VІІ 
демократичного скликання 

У п’ятницю, 23 грудня, відбулася чергова сесія Бібрської 
міської ради. Було розглянуто ряд важливих для міста питань. 
Спочатку ухвалили бюджет на 2017 рік (він складатиме понад 
10 млн. гривень). Варто зазначити, що при розгляді бюджету 
був присутній депутат ВР України Тарас Батенко. За його 
сприяння на розвиток інфраструктури міста (водопровід по 
вул. Зарічній) було залучено близько 700 тис. грн.. із 
держбюджету. Також у цьому місяці він посприяв у виділенні 
ще 300 тис. грн. на потреби міста. Пан Тарас пообіцяв і надалі 
допомагати нашій громаді, що делегувала його на роботу до 
Верховної Ради. 

Окрім того, було встановлено ставки місцевих податків та зборів; затверджено програми на 
2017 рік; ухвалено рішення про розміщення залишку коштів міського бюджету на депозит (у 
зимовий період недоцільно буде витрачати ці кошти, тому за цей час вони можуть принести 
прибуток у вигляді дивідендів); затверджено ряд містобудівних документацій; затверджено 
результати громадського обговорення про об’єднання громад; про співфінансування 
інвестиційних проектів (це дозволить залучити додаткові кошти у розвиток міста) й багато інших 
питань. 

Детальнішу інформацію можна отримати на офіційному сайті БМР: bibrka-rada.gov.ua  
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак

 
 
 

 

Вони продовжили мені життя 
Хвороба серця вимагала операційного втручання, а для пенсіонера – це проблема (не заробили й на 

комунальні послуги!). На допомогу прийшли рідні та друзі. Спасибі сім’ям зі Стоків та Бібрки, а 
особливо Любові Єдинак, Марії Прибилі, Марії Хоміцькій, Романові Конару.  

Велику підтримку відчула від бібрських ветеранів, зокрема сімей С.П.Вілюри, О.В.Бажанського, 
В.П. Дзятківської, В.М. Заремби, О.П. Капусти, Т.П. Коновалової, Д.Є. Кривої, Л.М. Носальської, Л.П. 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 29 грудня, 2016 рік випуск №49(126) 

Вітання зі святами 



Павлів, О.Т. Процик, Г.І. Пушкар, М.І. Скалки, М.О. Скалоцької, Б.В. Собейка, М.В. Філь, Я.М. 
Царика, М.С. Юкало, С.В. Юрчишина. 

Вдячна своїм учням Надії Волос-Філь, Надії Дзятківській, Орестові Жукову, Борисові Івахіву, 
Валерієві Кривенку, Романові Кривому, Євстахію Корончевському, Лідії Рісній-Єлейко, Вірі Мельник, 
Людмилі й Валентинові Тихоненкам, Ірині Чемеринській, а також випускникам 1991 року. Сердечна 
подяка Т.І. Батенку, депутатові ВРУ, колективу Перемишлянської районної ради, В.М. Кузнєцову, 
синам Віталієві і Юрію, які опікуються мною, а також медикам Бібрської лікарні Наталі Пелех, яка 
скерувала мене на операцію, Любові Легендзевич і Марії Хоміцькій, які п’ять місяців займалися моєю 
реабілітацією.  

Бажаю моїм рятівникам міцного здоров’я, радісного Різдва, смачної куті і щасливого Нового року. 
Із повагою  - Марія Сидоренко 

 
Звіт Бібрського міського голови Романа  Гринуса за період роботи з грудня 

2015 року до грудня 2016 року. (продовження) 
Розбудова дорожньої інфраструктури 

Субвенції установам різних рівнів 
Бібрська міська рада на звернення установ та організацій м.Бібрки надала ряд субвенційних 

коштів із наступним розподілом, а саме: 
 Відділ освіти – 10,00 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у Бібрській ЗОШ ім.Уляни Кравченко»; 
 Управління державного казначейства в Перемишлнському районі – 3,5 тис.грн. на закупівлю 

оргтехніки; 
 Бібрська середня школа – 15,00 тис.грн. для придбання телевізора для інтерактивного класу, 17,00 

тис.грн. для закупівлі матеріалу на ремонт школи; 
 На Хресну дорогу в м.Бібрці – 30,00 тис.грн. для закупівлі балюстрад. 
 Пожежна частина м.Бібрки – 17,00 тис.грн.  на закупівлю матеріалів для поточного ремонту 

фасаду будівлі пожежної частини м.Бібрки; 
 Бібрська райлікарня – 10,00 тис. для заміни вікна та дверних замків гінекологічного відділення 
 Львівська обласна державна адміністрація – 279,611 тис.грн. для забезпечення співфінансування 

об’єкта „Реконструкція водопроводу від водозабору до вул. Птахівничої в м.Бібрці 
Перемишлянського району Львівської області”.    

Культурні заходи 
1. У контексті Року Івана Франка й Уляни Кравченко 

- Зроблено реконструкцію міжбудинкової стіни по вулиці Генерала Тарнавського й нанесено 
малюнок «По білих пролісках я йшла з тобою» (стрит-арт) (спільно з ГО «Молодь Бібрки»); 

- На фасаді Будинку дитячої та юнацької творчості встановлено пам’ятну дошку на честь 100-
річчя з дня смерті І. Франка (з ініціативи Шаха Т.Я. та фінансової підтримки благодійників); 

- Проведено екскурсію за маршрутом Бібрка-Нагуєвичі-Львів-Бібрка; 
- Проведено пішохідну екскурсію «Бібрецькими стежками Івана Франка»  
- Проведено просвітницьку роботу на Франкову тематику через міські ЗМІ (Міська бібліотека) 
- Організовано 2  кінопокази (за творами І. Франка) просто неба (Фільм «Украдене щастя», 

мультфільм «Лис Микита»); 
- Проведено скрапбукінгову майстерку для дітей та молоді за поезією І. Франка (За участю Тетяни 

Пилипець)  
2. Організовано вечір пам’яті Уляни Кравченко в Будинку дитячої та юнацької творчості  

До Дня Конституції України  
- проведено святковий концерт (НД м. Бібрки); 
- концерт духового оркестру  «Галицькі дударі»; 
3. Ушанування пам`яті Тараса Шевченка (участь у двох заходах біля барельєфної дошки на 

честь Кобзаря) (спільно з церквою Святої Покрови та НД); 
4. До Дня захисника України  
- Проведено святковий концерт (НД м. Бібрки) 
5. Ушанування пам’яті жертв Голодоморів 
Молитва, камерний концерт в екуменічній каплиці на площі Стрілецькій, свічки пам’яті (спільно з 

церквою, музичною школою та НД м Бібрки) 
Фестивалі: 
1. «Барви літа» (спільно з НД м. Бібрка) 
2. «Фестиваль духовної пісні та Божого слова» (спільно з НД м. Бібрка) 
3. Франкові фестини на честь 160-річчя від дня народження, 100-річчя від дня смерті Івана 

Франка та 90-річчя від перших Франкових фестин у Бібрці  
Літературні заходи: 

- 3 літературники за участю місцевих авторів (спільно з музичною школою) 
- Презентація книжки «Уляна Кравченко: Життя фрагменти». 
- Презентація книжки О. Довгаль «Запиши мої сни. Розмаїті історії». 

Благодійні акції: 
1. До Дня захисника України проведено акцію «Скуштуй солдатські страви – допоможи війську» 

(спільно з «Hand made по-львівськи та бібрськими волонтерами); 
2. Організовано депутатсько-молодіжний вертеп, за виручені  кошти придбано проектор і 

передано Народному дому м. Бібрки; 



3. Зібрано 5 мішків пластикових кришечок і передано до Благодійного фонду «Овес».  
4. Організовано акцію «Святий Миколай -  дітям учасників АТО».  
Проект «Літній кінотеатр» 
Організовано 10 кінопоказів просто неба для дітей (вул. Уляни Кравченко). 
Інші заходи 
Організовано концерт під час сільськогосподарського ярмарку в Бібрці (спільно з Бібрською 

музичною школою). 
Організовано рок-концерт для молоді за участю гурту «Лінія Кармана» (Будинок дитячої та 

юнацької творчості м. Бібрки та за сприяння Бібрської музичної школи). 
Зініційовано запровадження міської електронної реєстрації дітей дошкільного віку, які 

відвідуватимуть ДНЗ «Сонечко». 
Відкрито офіційний сайт Бібрської міської ради: bibrka-rada.gov.ua 

Футбольні здобутки. 
Бібрську громаду представляли дві команди: ФК «Шпиль» (с.Шпильчина) та ФК Захід (м.Бібрка). 
Футбольна команда м.Бібрки в Чемпіонаті Перемишлянського району здобула  7 місце та стала 

півфіналістом Кубка федерації Перемишлянського району. Уперше за час існування ФК «Захід» 
м.Бібрки футбольна  команда знайшла підтримку в місцевої влади. З міського бюджету на розвиток  
ФК «Захід» виділено 23 тис. грн.  

Команда села Шпильчини в Чемпіонаті Перемишлянського району стала чемпіоном.  У фіналі 
Кубка федерації Перемишлянського району з командою ФК «Сокіл» (с.Лани) шпильчинські футболісти 
завдяки перемозі стали Володарем Кубка федерації Перемишлянського району. Крім того, гравці ФК 
«Шпиль» стали кращими в номінаціях: 

Кращим воротарем Чемпіонату Перемишлянського району визнано Дацка Тараса; 
Кращим захисником Чемпіонату Перемишлянського району визнано Гнатківського Мар’яна; 
Кращим бомбардиром Чемпіонату Перемишлянського району визнано капітана команди Дмитрука 

Ігоря (депутат БМР), 
Кращим тренером Чемпіонату Перемишлянського району визнано Коцюмбаса Ореста Павловича. 
У липні відбувся 3-й щорічний юнацький турнір «Цвіт молоді». У турнірі брали участь  8 команд. 
Турнір організувало  Об’єднання «Самопоміч» у м. Бібрці за сприяння Бібрського міського голови Р. 

Гринуса. 
Участь у заходах державного рівня, семінарах, тренінгах 

Бібрський міський голова  брав участь : 
- у  семінарі «Мери – Лідери змін»,  організований Конгресом місцевих та регіональних влад Ради 

Європи (жовтень 2016 р.) 
- у Міжнародному Економічному Форумі 4 листопада - секція "Стала енергетична політика як 

передумова енергетичної незалежності громади" 
- відбулося безліч поїздок та зустрічей до міст західної України для обміну досвідом та 

залученням інвесторів у розвиток міста. 
Для активістів громади м.Бібрки та навколишніх громад за співпраці Бібрської міської ради 

громадська організація  «Центр суспільних інновацій» (керівник Марія Флейчук – економіст-
міжнародник) провела тренінги «Законодавство і громада» та «Основи управління  проектами та 
здобуття грантових коштів» 

За сприяння міського голови організовано участь представника ГО «Молодь Бібрки» Оксани Зінчук 
у семінарі-тренінгу для молодих лідерів України з розвитку місцевої та регіональної демократії за 
підтримки Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи (у м. Львові) 

За сприяння Бібрської міської ради та Народного депутата України Ганни Гопко організовано 
участь представників ГО «Молодь Бібрки» Оксани Зінчук та Анни Галечки в семінарі-тренінгу «Школа 
молодого політка» організованому Міжнародним республіканським інститутом, що діє за підтримки 
Уряду Канади (м. Дніпро). 

Пленарні засідання ради, робота постійних комісій та виконавчого комітету Бібрської 
міської ради 

За звітний період проведено 9 сесій Бібрської міської ради та 14 засідань виконавчого комітету. За 
результатами засідань ухвалено понад 420 рішень ради та понад 160 рішень виконавчого комітету за 
заявами громадян, за зверненнями організацій, підприємств. Усі рішення оприлюднені на 
офіційному сайті Бібрської міської ради. 

Депутати працюють у чотирьох постійних комісіях міської ради.  
Виконавчий комітет Бібрської міської ради для мешканців м.Бібрки та с. Шпильчини в 

поточному році почав надавати багато нових послуг. 
З повним переліком послуг виконавчого комітету Бібрської міської ради можна 

ознайомитися на офіційному сайті Бібрської міської ради 
Робота зі зверненнями громадян 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності міського голови та апарату міської ради є робота зі 
зверненнями громадян та надання якісних адміністративних послуг. Із цією метою створено належні 
умови прийому громадян, забезпечено своєчасний та якісний розгляд пропозицій, заяв і скарг, 
оперативного вирішення порушених у них питань.  

Із метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, підвищення ефективності роботи 
міської ради, виявлення проблем, які турбують жителів територіальної громади, розглянуто 840 
письмових звернень громадян, а також 420 звернень установ і організацій,  на які дано відповіді. 
Видано 853 довідки.  



Юрист Бібрської міської ради надала близько 150 безкоштовних консультацій (первинна правова 
допомога). 

Інформаційна робота міської ради: доступ до публічної інформації, висвітлення діяльності 
Із метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» з грудня 

2016 року діє офіційний  сайт Бібрської міської ради www.bibrka-rada.gov.ua. 
Портал містить рубрики, у яких висвітлюється інформація про діяльність міської ради та 

виконавчого комітету, зокрема протоколи та рішення сесій Бібрської міської ради VІІ демократичного 
скликання та виконавчого комітету, перелік послуг, які надаються виконавчим комітетом, новини 
міста, інформаційні ресурси міста, історія міста тощо. 

Плани на 2017 рік 
1. Ремонт доріг місцевого значення.  
2. Каналізування міста. 
3. Ремонт очисних споруд. 
4. Ремонт та реконструкція системи водопостачання. 
5. Завершення ремонту Народного дому. 
6.  Реконструкція парку (по вул. Ген. Тарнавського)  
7.  Утеплення фасадів ДНЗ. (Співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку) 
8. Ремонт спортзалу Бібрської ЗОШ (Співфінансування з Державного фонду регіонального 

розвитку) 
9. Ремонт фасадів та дахів будинків. 
10. Ремонт систем дощового водовідведення міста. 
11. Ремонт тротуарів. 
12.  Пошук інвесторів для ремонту колишнього кінотеатру.  
13.  Реставрація будівлі БМР (Співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку) 
14. Ремонт даху та фасадів музичної школи (по вул. Шевченка) (програма мікропроектів) 
15. Сприяння талановитій молоді (програма – 30-40тис грн.)  
16. Сприяння розвитку футболу (50 тис. ФК «Захід»)  
17. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям 
18. Будівництво тренажерного майданчика в центрі міста. 
19. Додаткові заходи з роздільного сміттєзбирання (встановлення контейнерів на інші типи 

відходів). 
20. Матеріальна підтримка важкохворих.  
21. Реставрація центральної частини міста.  
22. Встановлення автобусних зупинок.  
23. Підготовка до відзначення 550-ї річниці надання місту Маґдебурзького права 
24. Створення Бібрської об’єднаної територіальної громади (об’єднання 7 сільських рад) з 

подальшим адміністративним відокремленням від Перемишлянського району. 
Підсумки 

Підсумовуючи свою роботу на посаді міського голови за рік, що минув, я дякую всім, хто 
працював над вирішенням проблем нашої територіальної громади – депутатам міської та районної 
рад, членам виконавчого комітету, колективам комунальних підприємств та навчальних закладів, 
підприємцям, а найбільше  громаді - за підтримку, розуміння, терпіння та щоденну працю, за 
активну й дієву позицію у вирішенні питань життєзабезпечення нашої територіальної громади. 

Переконаний, що вирішувати проблеми міста ми завжди будемо спільно, допомагаючи один 
одному, проявляючи мудрість та толерантність. 

Вірю, що й надалі ми будемо разом, усією громадою працювати, допомагати один одному для 
загального добра, адже майбутнє нашої Бібрської   територіальної громади – це наше спільне 
завдання. 

Бажаю всім здоров’я, оптимізму та Божого благословення! 
Бібрський міський голова Роман Гринус

 
 
 
 

 
Колектив Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уляни Кравченко 

глибоко сумує з приводу тяжкої втрати - передчасної 
смерті вчителя Івахова Бориса Петровича - і висловлює 
щире співчуття його дружині Івахів Дануті Євгенівні, а 

також рідним і близьким покійного. Вічная пам’ять! 

Народна хорова капела «Бібрчани» 
та колектив Народного дому 

м. Бібрки висловлює щире 
співчуття Наконечному Михайлу із 

приводу тяжкої втрати – смерті 
батька. 
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