
ЛИСТОК САМООБОРОНИ 

випуск №9 

1. Нині, коли окупант однією ногою на нашій землі, 

українці мають докласти всіх зусиль для 

того, аби показати свою єдність і силу. У 

нас має бути одна мета – зміцнення духу, 

популяризація української культури, 

здатність до самоорганізації в критичний 

для України час. Наш захід – парад 

вишиванок – 

ставить завдання 

об’єднатися в 

єдину громаду, 

здатну усвідомити 

відповідальність за своє майбутнє. 

Долучаймося до всеукраїнської ідеї  - 

парадів вишиванок – і в нашому 

містечку.(Н-д, минулої неділі парад 

вишиванок відбувся в Дрогобичі, а 

29 червня відбудеться в Пустомитах). Наші гасла: « Україна понад 

усе!»,«Слава нації! Смерть ворогам!» , « Герої не вмирають!», « Герої не 

вмирають – вмирають вороги!», «Разом – сила!». Також у межах 

всеукраїнської акції підтримки армії «Тепло дитячих сердець»  буде 

проведено конкурс дитячого малюнка. Запрошуємо усіх діток до участі. 

Кращі малюнки будуть надіслані пораненим українським воякам у 

госпіталі. 
2. З сесійного залу міської ради. 
Самоборона міста, міський осередок УГА взяли активну участь у останній сесії 
міської ради, що відбулась 20 червня. На нашу вимогу до порядку денного 
включили такі питання: 
 Квартал забудови (терміни вирішення, оприлюднення черги). 

 Отримали обіцянки вирішити питання до 31 липня цього року 

 Ринок (чому місто не отримує коштів з оренди торгових місць на міській 
землі, зате гроші йдуть підприємцю Краєвській О.). 

 Замість вирішити проблему, міський голова запропонував розігнати ринок на міській 

землі. Натомість ми дали тиждень часу для припинення розкрадання коштів. У 

випадку зволікання – звернемось до компетентних органів 

 Громадський туалет (чому не збудований – рішення про це прийнято давно). 

 Конкретної відповіді не отримано. Дали час на вирішення до наступної сесії 

 Встановлення вікон у ДНЗ «Сонечко». 

 Розпочато встановлення. Звернули увагу на якість виконання робіт. Питання на 

контролі самооборони 

 Ремонт будинку на пл. Національного Відродження, 2. 



 Чіткої відповіді не отримано. Звернемось до компетентних органів (на прохання 

мешканців будинку) 

 Оренда кінотеатру (Орендар не доглядає за будівлею). 

 Чіткої відповіді не отримано. У випадку зволікання будемо ініціювати розірвання 

договору оренди). 

 Оренда землі біля ст. школи (виконання орендарем обов'язків за договором, 
сплата оренди). 

 Учергове отримано обіцянку подати в суд на орендаря. У випадку зволікання 

звертатимемось до компетентних органів через бездіяльність міської влади. 

 Оренда землі біля маслозаводу (виконання орендарем обов'язків за 
договором, сплата оренди). 

 Учергове отримано обіцянку подати в суд на орендаря. У випадку зволікання 

звертатимемось до компетентних органів через бездіяльність міської влади. 

 Фонтан (Дотримання ДБН – незакінчене будівництво повинно освітлюватись 
та має бути огороджене). 

 Конкретної відповіді не отримано. Дали час на вирішення до наступної сесії 

 Тарифи на водопостачання та водовідведення. 

 Обіцяно тарифи не піднімати 

 Ремонт доріг (ямковий і капітальний - договори, техконтроль). 

 Планується ремонт вулиці Грушевського, пл.. Національного Відродження, Ген. 

Тарнавського (а не як раніше – до бару Краєвського). Самооборона 

контролюватиме якість робіт з залученням спеціалістів.  

 Звіт виконкому. 

 Обіцяно провести на наступній 

сесії 

 Присутність на сесійних 
засіданнях керівників служб та 
відповідальних спеціалістів (у 
цивілізованих країнах кожен 
мешканець має можливість 
запитати будь-якого міського 
чиновника прямо на сесії). 

 Обіцяно виконати. 

Також звернули увагу на 
наведення порядку на міському 
кладовищі, засміченість міста. 

3. Нагадуємо! У м. Бібрці 

готується виїзне засідання 
районного люстраційного 

комітету. Інформацію надсилайте нам на адресу: bibrka@uha.org.ua 
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