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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 1 
від  16 січня 2021 року                                                                     м.Бібрка                                                                         

№ 

з/п 

Назва рішення № 

рішень 

№ 

сторінок 

1. Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства “Бібрська міська лікарня” Бібрської 

міської ради на 2021 рік. 

1 31 

2. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт приміщення №1 будинку комунальної 

власності за адресою: пл. Нац. Відродження, 17, м.Бібрка, 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  

2 35 

3. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт коридору (з влаштуванням санвузла) 

адмінбудинку за адресою вул. Галицька, 1 с.Стрілки 

Перемишлянського району, Львівської області». 

3 36 

4. Про затвердження розпорядження міського голови №450 від 

29.12.2020 року.  
4 37 

5. Про вилучення з базової мережі публічних бібліотек Міністерства 

культури та інформаційної політики України та з ЕСМАР 

бібліотеки КЗ «Публічна бібліотека Бібрської міської ради».  

5 39 

6. Про необхідність розгляду та затвердження зміни розміру 

посадових окладів працівників КП «Рідне місто» та працівників 

місцевої пожежної команди с.Романів з 01.01.2021 року у зв’язку 

із збільшенням мінімальної заробітної плати.  

6 40 

7. Про надання дозволу Чабан Ніні Іванівні на підключення до 

міської каналізаційної мережі житлового будинку. 
7 44 

8. Про надання дозволу Коршинській Надії Федорівні на 

підключення до міської каналізаційної мережі житлового будинку. 
8 45 

9. Про надання дозволу Максименко Тетяні Володимирівні на 

підключення до міської каналізаційної мережі  житлової квартири. 
9 46 

10. Про надання дозволу Климків Орисі Євстахіївні на підключення 

до міського водопроводу житлового будинку. 
10 47 

11. Про  перереєстрацію квартирної черги на 2021 рік.  11 48 

12. Про зняття Наугольник Анни Владиславівни з квартирного обліку 

потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому 

комітеті Бібрської міської ради.  

12 49 

13. Про визнання права власності на житловий будинок в цілому в 

м.Бібрка, вул.Зарічна, буд. 77, Перемишлянського району 

Львівської області.   

13 50 

14. Про визнання права власності на будівлю торгового павільйону та 

господарські споруди в цілому в с.Шпильчина вул.Львівська, 

22“а”, Перемишлянського району Львівської області.  

14 51 

15. Про затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської 

міської ради та виконавчих органів ради. 

15 52 

16. Про затвердження персонального складу конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

16 70 
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медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

17. Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Бібрської 

міської ради. 

17 71 

18. Про присвоєння окремого адресного номера земельній ділянці. 18 81 

19. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

харчоблоку з встановленням кухонного обладнання та вентиляції 

Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського у 

с.Великі Глібовичі Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

19 82 

20. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

інтерактивної дошки Мультиборд довгострокового користування 

для Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського у 

с.Великі Глібовичі Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

20 83 

21. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

покрівлі і частини вікон закладу дошкільної освіти «Пізнайко» у 

с.Великі Глібовичі Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

21 84 

22. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

інтерактивного дисплею та комплектуючих до нього для закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ст. с. Глібовичі  Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

22 85 

23. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

із заміною вікон та дверей у корпусі №2 закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ст. у с. Глібовичі  Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

23 86 

24. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

зовнішньої сходової клітки з облаштуванням пришкільного 

відпочинкового простору у ЗЗСО І-ІІ ст. у с. Лани Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області». 

24 87 

25. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

підлоги в 2-х класних кімнатах та облаштування підлоги коридору 

у закладі загальної середньої освіти І-ІІ ст. у с. Стоки Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області». 

25 88 

26. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

частини санвузлів Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко 

у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

26 89 

27. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для кабінету 

інформатики Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко у 

м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської 

27 90 
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області». 

28. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

системи опалення ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

28 91 

29. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

покрівлі та сходів Будинку дитячої та юнацької творчості по вул. 

Грушевського у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

29 92 

30. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

інтерактивної дошки Мультиборд для закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ст. у с. Свірж  Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

30 93 

31. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

інтерактивної дошки Мультиборд для закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ст. у с. Романів Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

31 94 

32. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

обладнання та інвентарю для облаштування освітнього простору в 

ЗЗСО І-ІІ ст. с. Суходіл Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

32 95 

33. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

приміщень їдальні та коридору (з встановленням обладнання) 

початкового корпусу №1 ОЗЗСО І-ІІІ ст. «Новострілищанський 

ліцей ім. М.Лебедя» у смт. Нові Стрілища Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

33 96 

34. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

приміщень їдальні закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. у с. 

Свірж  Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

34 97 

35. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги та дверей в 

Народного дому у с.Підгородище Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

35 98 

36. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

частини внутрішніх приміщень з проведенням гідроізоляційних 

робіт Народного дому у с. Великі Глібовичі Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

36 99 

37. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

Народного дому з влаштуванням системи водовідводу та 

гідроізоляції в с.Волощина, Бібрської міської територіальної 

громади, Львівської області». 

37 100 

38. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги  Народного 

38 101 
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дому с. Свірж Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

39. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

фасаду Народного дому м.Бібрки зі створенням мистецької 

фотозони «Зів’яле листя» за адресою: вул.Торгова, 2, Бібрської 

міської територіальної громади, Львівської області. Коригування». 

39 102 

40. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний  ремонт 

частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги та сцени 

Народного дому у с.Ходорківці Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

40 103 

41. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

котельні з впровадженням енергоощадних технологій в Бібрській 

музичній школі у м.Бібрка Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

41 104 

42. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

системи опалення з впровадженням сучасних енергозберігаючих 

технологій в приміщенні КЗ "Публічна бібліотека Бібрської 

міської ради" за адресою: вул.Тарнавського, будинок 16, м.Бібрка, 

Бібрської міської територіальної громади, Львівської області». 

42 105 

43. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

частини внутрішніх приміщень Народного дому у с.Селиська 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

43 106 

44. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

покрівлі Народного дому у с.Глібовичі Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

44 107 

45. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

енергозберігаючого котла для 2-го корпусу Бібрської музичної 

школи Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

45 108 

46. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

покрівлі (без зміни конфігурації) Народного дому за адресою: вул. 

Івана Франка, 85 а, с. Малі Ланки Бібрської міської територіальної 

Львівської області. Коригування». 

46 109 

47. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

покрівлі (без зміни конфігурації) Народного дому у с.Вілявче 

Бібрської міської територіальної Львівської області» 

47 110 

48. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

покрівлі та приміщень кінотеатру по вул. Театральній, 8 в с.м.т. 

Нові Стрілища Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області. Коригування». 

48 111 

49. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

оладнання та інвентарю для технічного забезпечення роботи 

ФАПу с.Підмонастир Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

49 112 
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50. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

внутрішніх приміщень ФАПу с.Підмонастир Бібрської міськької 

територіальної громади Львівської області». 

50 113 

51. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

медичного обладнання та інвентарю (кисневий концентратор, 

інфузомат, відсмоктувач) для КНП «Центру первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради, за адресою: 

м.Бібрка, вул.Галицька,144 Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

51 114 

52. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

кабінетів (пункт забору біоматеріалу, палата денного стаціонару, 

маніпуляційний кабінет, санвузол) КНП «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради, Бібрської 

міської територіальної громади, Львівської області». 

52 115 

53. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

кабінетів та приміщень амбулаторії ЗПСМ села  Романів Бібрської 

міської ради Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

53 116 

54. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання предметів 

довгострокового користування (автотранспорту) для амбулаторії 

ЗПСМ м.Бібрка за адресою вул Галицька,144в, м.Бібрка Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області». 

54 117 

55. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

медичного обладнання  та інвентарю для амбулаторії ЗПСМ с. 

Свірж Бібрської міської ради Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

55 118 

56. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

медичного обладнання фіброгастроскопа GES-300А з 

ендоскопічною відеосистемою у комплекті, виробництва Shrek для 

КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області». 

56 119 

57. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

кабінетів ендоскопії поліклінічного відділення КНП "Бібрська 

міська лікарня" Бібрської міської ради Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

57 120 

58. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

обладнання для лабораторії в КНП "Новострілищанська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Бібрської 

міської ради у смт. Нові Стрілища Бібрської  міської 

територіальної громади Львівської області». 

58 121 

59. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Реконструкція 

вуличного освітлення у с.Вільховець Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області» 

59 122 

60. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Реконструкція 

вуличного освітлення по вулицях Садова, Космічна, Вишнева, 

60 123 
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частина Гайової, Ярова, Джерельна, Квітнева, Яблунева, Підгірна, 

Тиха, Бічна, у с. Під'ярків Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

61. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Реконструкція 

вуличного освітлення по вул. Шевченка від будинку №36 до 

будинку №128) у с.Лани Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

61 124 

62. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

глядацьких трибун східної частини міського стадіону у м. Бібрка 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

62 125 

63. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

стадіону (з облаштуванням глядацьких трибун та огорожі) у смт. 

Нові Стрілища Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

63 126 

64. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

Каплички Пресвятої Богородиці у м.Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області» 

64 127 

65. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

частини вулиці Вітовського від початку до стоянки машин у 

м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області» 

65 128 

66. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

покрівлі адмінбудинку (над офісним простором з метою створення 

сервісно комфортного середовища для мешканців муніципалітету 

Бібрської міської територіальної громади) у м.Бібрка по 

вул.Тарнавського, 16 Бібрської міської територіальної громади 

Львівської обл.» 

66 129 

67. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

площі з облаштуванням громадського простору та літньої сцени в 

с.Шпильчина Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області» 

67 130 

68. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Леся Курбаса (вздовж міського стадіону)  у 

м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади  Львівської 

області» 

68 131 

69. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання частини 

механізмів для годинника (на ратуші Бібрського магістрату) 

адмінбудинку Бібрської міської ради в м. Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області» 

69 132 

70. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання дитячого 

майданчика (з облаштуванням відпочинкового простору)  в смт. 

Нові Стрілища Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

70 133 

71. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

території дитячого майданчику (з облаштуванням безпечного 

71 134 
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середовища для дітей) у с. Стрілки Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області» 

72. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

території дитячого майданчику (з облаштуванням безпечного 

середовища для дітей) у с. Малі Ланки Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

72 135 

73. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «

 №2359М) у м.Бібрка, вул. 

Стрілецька, 1, Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області» 

73 136 

74. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: “

 

№2359М) у м.Бібрка, вул. Стрілецька,1, Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області”. 

74 137 

75. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

покрівлі багатоквартирного будинку ОСББ "Райок-Д" по 

вул.Галицькій, 113, м.Бібрка Бібрської міської територіальної 

громади, Львівської області». 

75 138 

76. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання інвентаря 

(стільців, шаф та столів для облаштування комфортного 

середовища) у приміщені спортивної роздягалки міського стадіону у 

м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

76 139 

77. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання системи 

відеонагляду на території смт. Нові Стрілища Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

77 140 
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П Р О Т О К О Л  № 1 
                       засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 

       від 16.01.2021 року                                                                         м.Бібрка 

       Засідання розпочато о 11.00 год. 

 

П Р И С У Т Н І: 

Гринус Роман Ярославович (Бібрський міський голова) 

Охримович Світлана Зеновіївна (керуючий справами (секретар) виконавчого комітету) 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ: 
Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради) 

Заблоцький Максим Андрійович 
Довгаль Оксана Володимирівна 
Ревула Ярослав Богданович  
Ястремський Роман Богданович  

Перун Галина Стефанівна  
Горішний Іван Семенович  
Став’яж Олена Михайлівна  
Хамуляк Мар’ян Іванович  

Ткач Софія Михайлівна  
Залога Ігор Ігорович 

Корж Дарія Андріївна 
Влах Зоряна Степанівна 

Сурмач Люся Петрівна 
Влах Володимир Степанович 

 

Відсутні члени виконавчого комітету: 

Пономарьова Світлана Сергіївна 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

“Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради на 2021 рік.  

2. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

приміщення №1 будинку комунальної власності за адресою: пл. Нац. Відродження, 17, 

м.Бібрка, Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

3. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт коридору 

(з влаштуванням санвузла) адмінбудинку за адресою вул. Галицька, 1 с.Стрілки 

Перемишлянського району, Львівської області». 

4. Про затвердження розпорядження міського голови №450 від 29.12.2020 року. 

5. Про розгляд листа начальника відділу культури Л.Сурмач щодо вилучення з базової мережі 

публічних бібліотек Міністерства культури та інформаційної політики України та з 

ЕСМАР бібліотеки КЗ «Публічна бібліотека Бібрської міської ради». 

6. Про розгляд листа директора КП «Рідне місто» О.В.Боднар про необхідність розгляду та 

затвердження зміни розміру посадових окладів працівників КП «Рідне місто» та 

працівників місцевої пожежної команди с.Романів з 01.01.2021 року у зв’язку із 

збільшенням мінімальної заробітної плати. 

7. Про розгляд заяви Чабан Ніни Іванівни щодо надання дозволу на підключення до міської 

каналізаційної мережі житлового будинку №7 по вул. Галицькій в м.Бібрка, Львівської 

області. 

8. Про розгляд заяви Коршинської Надії Федорівни щодо надання дозволу на підключення до 

міської каналізаційної мережі житлового будинку №1 по вул. Івана Франка в м.Бібрка, 

Львівської області. 

9. Про розгляд заяви Максименко Тетяни Володимирівни щодо надання дозволу на 

підключення до міської каналізаційної мережі житлової квартири №3 по вул. Івана Франка, 

4 в м.Бібрка, Львівської області. 
10. Про розгляд заяви Климків Орисі Євстахіївни щодо надання дозволу на підключення до 

міського водопроводу житлового будинку №83 по вул.Зарічна в м.Бібрка, 

Перемишлянського району Львівської області. 

11. Про розгляд заяви Сурніни Галини Ярославівни щодо перереєстрації квартирної черги на 

2021 рік. 

12. Про розгляд заяви Наугольник Анни Владиславівни щодо зняття з квартирного обліку 

потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської міської ради. 

13. Про розгляд заяви Боднара Степана Петровича щодо визнання права власності на 

житловий будинок в цілому в м.Бібрка, вул.Зарічна, буд. 77, Перемишлянського району 

Львівської області. 

14. Про розгляд заяви Дух Марії Іванівни щодо визнання права власності на будівлю торгового 

павільйону та господарські споруди в цілому в с.Шпильчина вул.Львівська, 22“а”, 

Перемишлянського району Львівської області.  

15. Про затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської міської ради та виконавчих 

органів ради. 

16. Про створення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

17. Про включення головного бухгалтера КНП “ЦПМСД” Захарко Зоряни Ярославівни до 

складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бібрської міської ради. 

18. Про включення завідувача АЗПСМ м.Бібрка (лікаря ЗПСМ) Ружніцької Людмили 

Вацлавівни до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної 
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посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

19. Про включення директора ГО “Школа успішного медичного менеджера” (Директор КНП 

Львівської обласної ради “Львівський обласний клінічний діагностичний центр”) Пукаляка 

Романа Михайловича до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

20. Про включення президента ГО “ВЗУ”, члена національної спілки журналістів 

Чарномського Віктора Леонардовича до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу 

на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

21. Про включення члена виконавчого комітету Бібрської міської ради Довгаль Оксани 

Володимирівни до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

22. Про включення члена виконавчого комітету Бібрської міської ради Охримович Світлани 

Зеновіївни до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

23. Про обрання Довгаль Оксани Володимирівни - головою конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного 

підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 
24. Про обрання Охримович Світлани Зеновіївни - секретарем конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради. 

25. Про затвердження персонального складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

26. Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

27. Про розгляд заяви Дмитрук Ірини Михайлівни щодо присвоєння окремого адресного 

номера №12 земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Лісовій в с.Шпильчина, Перемишлянського району 

Львівської області. 

28. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт харчоблоку з встановленням кухонного обладнання та 

вентиляції Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського у с.Великі Глібовичі 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

29. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання інтерактивної дошки Мультиборд довгострокового 

користування для Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського у с.Великі 

Глібовичі Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

30. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі і частини вікон закладу дошкільної освіти 

«Пізнайко» у с.Великі Глібовичі Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

31. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання інтерактивного дисплею та комплектуючих до нього для 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. с. Глібовичі  Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

32. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей у корпусі №2 закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ст. у с. Глібовичі  Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

33. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт зовнішньої сходової клітки з облаштуванням 
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пришкільного відпочинкового простору у ЗЗСО І-ІІ ст. у с. Лани Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

34. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт підлоги в 2-х класних кімнатах та облаштування 

підлоги коридору у закладі загальної середньої освіти І-ІІ ст. у с. Стоки Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

35. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт частини санвузлів Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 

Уляни Кравченко у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

36. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для 

кабінету інформатики Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко у м.Бібрка Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області». 

37. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрка 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

38. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі та сходів Будинку дитячої та юнацької 

творчості по вул. Грушевського у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

39. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання інтерактивної дошки Мультиборд для закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ст. у с. Свірж  Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

40. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання інтерактивної дошки Мультиборд для закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ст. у с. Романів Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

41. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання обладнання та інвентарю для облаштування освітнього 

простору в ЗЗСО І-ІІ ст. с. Суходіл Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

42. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт приміщень їдальні та коридору (з встановленням 

обладнання) початкового корпусу №1 ОЗЗСО І-ІІІ ст. «Новострілищанський ліцей ім. 

М.Лебедя» у смт. Нові Стрілища Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

43. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт приміщень їдальні закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ст. у с. Свірж  Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

44. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги 

та дверей в Народного дому у с.Підгородище Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

45. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з проведенням 

гідроізоляційних робіт Народного дому у с. Великі Глібовичі Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

46. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт Народного дому з влаштуванням системи 

водовідводу та гідроізоляції в с.Волощина, Бібрської міської територіальної громади, 

Львівської області». 

47. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги  

Народного дому с. Свірж Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 
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48. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт фасаду Народного дому м.Бібрки зі створенням 

мистецької фотозони «Зів’яле листя» за адресою: вул.Торгова, 2, Бібрської міської 

територіальної громади, Львівської області. Коригування». 

49. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний  ремонт частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги 

та сцени Народного дому у с.Ходорківці Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

50. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт котельні з впровадженням енергоощадних 

технологій в Бібрській музичній школі у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

51. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням сучасних 

енергозберігаючих технологій в приміщенні КЗ "Публічна бібліотека Бібрської міської 

ради" за адресою: вул.Тарнавського, будинок 16, м.Бібрка, Бібрської міської територіальної 

громади, Львівської області». 

52. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень Народного дому у 

с.Селиська Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

53. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі Народного дому у с.Глібовичі Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області». 

54. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання енергозберігаючого котла для 2-го корпусу Бібрської 

музичної школи Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

55. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі (без зміни конфігурації) Народного дому 

за адресою: вул. Івана Франка, 85 а, с. Малі Ланки Бібрської міської територіальної 

Львівської області. Коригування». 

56. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі (без зміни конфігурації) Народного дому у 

с.Вілявче Бібрської міської територіальної Львівської області» 

57. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі та приміщень кінотеатру по вул. 

Театральній, 8 в с.м.т. Нові Стрілища Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області. Коригування». 

58. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання оладнання та інвентарю для технічного забезпечення роботи 

ФАПу с.Підмонастир Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

59. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ФАПу с.Підмонастир 

Бібрської міськької територіальної громади Львівської області». 

60. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання медичного обладнання та інвентарю (кисневий 

концентратор, інфузомат, відсмоктувач) для КНП «Центру первинної медико-санітарної 

допомоги» Бібрської міської ради, за адресою: м.Бібрка, вул.Галицька,144 Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

61. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт кабінетів (пункт забору біоматеріалу, палата 

денного стаціонару, маніпуляційний кабінет, санвузол) КНП «Центру первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради, Бібрської міської територіальної громади, 

Львівської області». 

62. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт кабінетів та приміщень амбулаторії ЗПСМ села  
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Романів Бібрської міської ради Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

63. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання предметів довгострокового користування (автотранспорту) 

для амбулаторії ЗПСМ м.Бібрка за адресою вул Галицька,144в, м.Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

64. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання медичного обладнання  та інвентарю для амбулаторії ЗПСМ 

с. Свірж Бібрської міської ради Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

65. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання медичного обладнання фіброгастроскопа GES-300А з 

ендоскопічною відеосистемою у комплекті, виробництва Shrek для КНП "Бібрська міська 

лікарня" Бібрської міської ради Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

66. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт кабінетів ендоскопії поліклінічного відділення 

КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

67. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання обладнання для лабораторії в КНП "Новострілищанська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Бібрської міської ради у смт. Нові 

Стрілища Бібрської  міської територіальної громади Львівської області». 

68. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Реконструкція вуличного освітлення у с.Вільховець Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області» 

69. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Садова, Космічна, 

Вишнева, частина Гайової, Ярова, Джерельна, Квітнева, Яблунева, Підгірна, Тиха, Бічна, у 

с. Під'ярків Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

70. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка від будинку №36 

до будинку №128) у с.Лани Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

71. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт глядацьких трибун східної частини міського 

стадіону у м. Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

72. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт стадіону (з облаштуванням глядацьких трибун та 

огорожі) у смт. Нові Стрілища Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

73. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт Каплички Пресвятої Богородиці у м.Бібрка 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області» 

74. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт частини вулиці Вітовського від початку до стоянки 

машин у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області» 

75. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку (над офісним простором з 

метою створення сервісно комфортного середовища для мешканців муніципалітету 

Бібрської міської територіальної громади) у м.Бібрка по вул.Тарнавського, 16 Бібрської 

міської територіальної громади Львівської обл.» 

76. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт площі з облаштуванням громадського простору та 

літньої сцени в с.Шпильчина Бібрської міської територіальної громади Львівської області» 
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77. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Леся Курбаса (вздовж міського 

стадіону)  у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади  Львівської області» 

78. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання частини механізмів для годинника (на ратуші Бібрського 

магістрату) адмінбудинку Бібрської міської ради в м. Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області» 

79. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання дитячого майданчика (з облаштуванням відпочинкового 

простору)  в смт. Нові Стрілища Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

80. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт території дитячого майданчику (з облаштуванням 

безпечного середовища для дітей) у с. Стрілки Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області» 

81. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт території дитячого майданчику (з облаштуванням 

безпечного середовища для дітей) у с. Малі Ланки Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

82. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Реставраційні роботи приміщень санвузлів в будівлі кінотеатру 

 №2359М) у м.Бібрка, вул. 

Стрілецька, 1, Бібрської міської територіальної громади Львівської області» 

83. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: “  та 

 №2359М) у 

м.Бібрка, вул. Стрілецька,1, Бібрської міської територіальної громади Львівської області”. 

84.  Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку ОСББ "Райок-Д" 

по вул.Галицькій, 113, м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади, Львівської області». 

85. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання інвентаря (стільців, шаф та столів для облаштування 

комфортного середовища) у приміщені спортивної роздягалки міського стадіону у м.Бібрка 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 
86. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 2021 

році за проєктом: «Придбання системи відеонагляду на території смт. Нові Стрілища 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

 

Бібрський міський голова Гринус Р.Я., зачитав та поставив на голосування порядок денний 

(доповнень та пропозицій не надійшло). 

Проголосували : за – 17; проти – 0; утрималися – 0 

Вирішили: Затвердити порядок денний роботи засідання виконавчого комітету. 
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СЛУХАЛИ: про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради на 2021 рік.                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                    Проголосували: за – 17               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 1 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

приміщення №1 будинку комунальної власності за адресою: пл. Нац. Відродження, 17, 

м.Бібрка, Бібрської міської територіальної громади Львівської області».                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                    Проголосували: за – 17               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 2 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

коридору (з влаштуванням санвузла) адмінбудинку за адресою вул. Галицька, 1 с.Стрілки 

Перемишлянського району, Львівської області».                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                    Проголосували: за – 17               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 3 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження розпорядження міського голови №450 від 29.12.2020 року.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 4 додається 
СЛУХАЛИ: листа начальника відділу культури Л.Сурмач щодо вилучення з базової мережі 

публічних бібліотек Міністерства культури та інформаційної політики України та з 

ЕСМАР бібліотеки КЗ «Публічна бібліотека Бібрської міської ради».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 5 додається 
СЛУХАЛИ: листа директора КП «Рідне місто» О.В.Боднар про необхідність розгляду та 

затвердження зміни розміру посадових окладів працівників КП «Рідне місто» та 

працівників місцевої пожежної команди с.Романів з 01.01.2021 року у зв’язку із 

збільшенням мінімальної заробітної плати.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 6 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Чабан Ніни Іванівни щодо надання дозволу на підключення до міської 

каналізаційної мережі житлового будинку №7 по вул. Галицькій в м.Бібрка, Львівської 

області.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
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                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Коршинської Надії Федорівни щодо надання дозволу на підключення до 

міської каналізаційної мережі житлового будинку №1 по вул. Івана Франка в м.Бібрка, 

Львівської області.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 8 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Максименко Тетяни Володимирівни щодо надання дозволу на 

підключення до міської каналізаційної мережі житлової квартири №3 по вул. Івана 

Франка, 4 в м.Бібрка, Львівської області.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 9 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Климків Орисі Євстахіївни щодо надання дозволу на підключення до 

міського водопроводу житлового будинку №83 по вул.Зарічна в м.Бібрка, 

Перемишлянського району Львівської області. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 10 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Сурніни Галини Ярославівни щодо перереєстрації квартирної черги на 

2021 рік.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 11 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Наугольник Анни Владиславівни щодо зняття з квартирного обліку 

потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 12 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Боднара Степана Петровича щодо визнання права власності на 

житловий будинок в цілому в м.Бібрка, вул.Зарічна, буд. 77, Перемишлянського району 

Львівської області.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 13 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Дух Марії Іванівни щодо визнання права власності на будівлю торгового 

павільйону та господарські споруди в цілому в с.Шпильчина вул.Львівська, 22“а”, 

Перемишлянського району Львівської області.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
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                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 14 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської міської ради та 

виконавчих органів ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 15 додається 
СЛУХАЛИ: про створення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: створити конкурсну комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

СЛУХАЛИ: про включення головного бухгалтера КНП “ЦПМСД” Захарко Зоряни 

Ярославівни до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: включити Захарко Зоряну Ярославівну - головного бухгалтера КНП 

“ЦПМСД” до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

СЛУХАЛИ: про включення завідувача АЗПСМ м.Бібрка (лікаря ЗПСМ) Ружніцької 

Людмили Вацлавівни до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: включити Ружніцьку Людмилу Вацлавівну - завідувача АЗПСМ м.Бібрка 

(лікаря ЗПСМ) до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

СЛУХАЛИ: про включення директора ГО “Школа успішного медичного менеджера” 

(Директор КНП Львівської обласної ради “Львівський обласний клінічний діагностичний 

центр”) Пукаляка Романа Михайловича до складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного 

підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: включити Пукаляка Романа Михайловича - директора ГО “Школа успішного 

медичного менеджера” (Директор КНП Львівської обласної ради “Львівський обласний 
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клінічний діагностичний центр”) до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

СЛУХАЛИ: про включення президента ГО “ВЗУ”, члена національної спілки журналістів 

Чарномського Віктора Леонардовича до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу 

на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: включити Чарномського Віктора Леонардовича - президента ГО “ВЗУ”, члена 

національної спілки журналістів до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

СЛУХАЛИ: про включення члена виконавчого комітету Бібрської міської ради Довгаль 

Оксани Володимирівни до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 16                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
Довгаль Оксана Володимирівна оголосила, що вона є зацікавленою стороною і участі у 

голосуванні  не братиме (згідно Закону України «Про запобігання корупції»). 
ВИРІШИЛИ: включити Довгаль Оксану Володимирівну - члена виконавчого комітету 

Бібрської міської ради до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

СЛУХАЛИ: про включення члена виконавчого комітету Бібрської міської ради Охримович 

Світлани Зеновіївни до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 16                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
Охримович Світлана Зеновіївна оголосила, що вона є зацікавленою стороною і участі у 

голосуванні  не братиме (згідно Закону України «Про запобігання корупції»). 
ВИРІШИЛИ: включити Охримович Світлану Зеновіївну - члена виконавчого комітету 

Бібрської міської ради до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

СЛУХАЛИ: про обрання Довгаль Оксани Володимирівни - головою конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального 

некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської 

міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 16                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
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Довгаль Оксана Володимирівна оголосила, що вона є зацікавленою стороною і участі у 

голосуванні  не братиме (згідно Закону України «Про запобігання корупції»). 

ВИРІШИЛИ: обрати головою конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради, члена виконавчого комітету 

Бібрської міської ради – Довгаль Оксану Володимирівну. 
СЛУХАЛИ: про обрання Охримович Світлани Зеновіївни - секретарем конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного 

підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 16                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
Охримович Світлана Зеновіївна оголосила, що вона є зацікавленою стороною і участі у 

голосуванні  не братиме (згідно Закону України «Про запобігання корупції»). 
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття 

посади директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської ради, члена виконавчого комітету Бібрської міської ради – Охримович 

Світлану Зеновіївну. 
СЛУХАЛИ: про затвердження персонального складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 16 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження Регламенту виконавчого комітету Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 17 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Дмитрук Ірини Михайлівни щодо присвоєння окремого адресного 

номера №12 земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Лісовій в с.Шпильчина, Перемишлянського району 

Львівської області.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 18 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт харчоблоку з встановленням 

кухонного обладнання та вентиляції Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана 

Головінського у с.Великі Глібовичі Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 19 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання інтерактивної дошки Мультиборд 
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довгострокового користування для Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана 

Головінського у с.Великі Глібовичі Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 20 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі і частини вікон закладу 

дошкільної освіти «Пізнайко» у с.Великі Глібовичі Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 21 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання інтерактивного дисплею та комплектуючих 

до нього для закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. с. Глібовичі  Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 22 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей у корпусі 

№2 закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. у с. Глібовичі  Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 23 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт зовнішньої сходової клітки з 

облаштуванням пришкільного відпочинкового простору у ЗЗСО І-ІІ ст. у с. Лани Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 24 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт підлоги в 2-х класних кімнатах та 

облаштування підлоги коридору у закладі загальної середньої освіти І-ІІ ст. у с. Стоки 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 25 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт частини санвузлів Бібрського 
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ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 26 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення для кабінету інформатики Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко у 

м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 27 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ «Сонечко» у 

м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 28 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі та сходів Будинку дитячої 

та юнацької творчості по вул. Грушевського у м.Бібрка Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 29 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання інтерактивної дошки Мультиборд для 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. у с. Свірж  Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 30 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання інтерактивної дошки Мультиборд для 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. у с. Романів Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 31 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання обладнання та інвентарю для облаштування 

освітнього простору в ЗЗСО І-ІІ ст. с. Суходіл Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  
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                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 32 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт приміщень їдальні та коридору (з 

встановленням обладнання) початкового корпусу №1 ОЗЗСО І-ІІІ ст. 

«Новострілищанський ліцей ім. М.Лебедя» у смт. Нові Стрілища Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 33 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт приміщень їдальні закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ст. у с. Свірж  Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 34 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з 

заміною підлоги та дверей в Народного дому у с.Підгородище Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 35 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з 

проведенням гідроізоляційних робіт Народного дому у с. Великі Глібовичі Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 36 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт Народного дому з влаштуванням 

системи водовідводу та гідроізоляції в с.Волощина, Бібрської міської територіальної 

громади, Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 37 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з 

заміною підлоги  Народного дому с. Свірж Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  



25 

 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 38 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт фасаду Народного дому м.Бібрки зі 

створенням мистецької фотозони «Зів’яле листя» за адресою: вул.Торгова, 2, Бібрської 

міської територіальної громади, Львівської області. Коригування».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 39 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний  ремонт частини внутрішніх приміщень з 

заміною підлоги та сцени Народного дому у с.Ходорківці Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 40 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт котельні з впровадженням 

енергоощадних технологій в Бібрській музичній школі у м.Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 41 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням 

сучасних енергозберігаючих технологій в приміщенні КЗ "Публічна бібліотека Бібрської 

міської ради" за адресою: вул.Тарнавського, будинок 16, м.Бібрка, Бібрської міської 

територіальної громади, Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 42 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень 

Народного дому у с.Селиська Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 43 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі Народного дому у 

с.Глібовичі Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
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                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 44 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання енергозберігаючого котла для 2-го корпусу 

Бібрської музичної школи Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 45 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі (без зміни конфігурації) 

Народного дому за адресою: вул. Івана Франка, 85 а, с. Малі Ланки Бібрської міської 

територіальної Львівської області. Коригування».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 46 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі (без зміни конфігурації) 

Народного дому у с.Вілявче Бібрської міської територіальної Львівської області»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 47 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі та приміщень кінотеатру 

по вул. Театральній, 8 в с.м.т. Нові Стрілища Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області. Коригування».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 48 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання оладнання та інвентарю для технічного 

забезпечення роботи ФАПу с.Підмонастир Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 49 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ФАПу 

с.Підмонастир Бібрської міськької територіальної громади Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 50 додається 
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СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання медичного обладнання та інвентарю 

(кисневий концентратор, інфузомат, відсмоктувач) для КНП «Центру первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради, за адресою: м.Бібрка, вул.Галицька,144 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 51 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт кабінетів (пункт забору 

біоматеріалу, палата денного стаціонару, маніпуляційний кабінет, санвузол) КНП «Центру 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради, Бібрської міської 

територіальної громади, Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 52 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт кабінетів та приміщень амбулаторії 

ЗПСМ села  Романів Бібрської міської ради Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 53 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання предметів довгострокового користування 

(автотранспорту) для амбулаторії ЗПСМ м.Бібрка за адресою вул Галицька,144в, м.Бібрка 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 54 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання медичного обладнання  та інвентарю для 

амбулаторії ЗПСМ с. Свірж Бібрської міської ради Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 55 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання медичного обладнання фіброгастроскопа 

GES-300А з ендоскопічною відеосистемою у комплекті, виробництва Shrek для КНП 

"Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
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                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 56 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт кабінетів ендоскопії поліклінічного 

відділення КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 57 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання обладнання для лабораторії в КНП 

"Новострілищанська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Бібрської міської 

ради у смт. Нові Стрілища Бібрської  міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 58 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Реконструкція вуличного освітлення у с.Вільховець 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 59 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Садова, 

Космічна, Вишнева, частина Гайової, Ярова, Джерельна, Квітнева, Яблунева, Підгірна, 

Тиха, Бічна, у с. Під'ярків Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 60 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка 

від будинку №36 до будинку №128) у с.Лани Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 61 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт глядацьких трибун східної частини 

міського стадіону у м. Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 62 додається 
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СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт стадіону (з облаштуванням 

глядацьких трибун та огорожі) у смт. Нові Стрілища Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 63 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт Каплички Пресвятої Богородиці у 

м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 64 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт частини вулиці Вітовського від 

початку до стоянки машин у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 65 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку (над офісним 

простором з метою створення сервісно комфортного середовища для мешканців 

муніципалітету Бібрської міської територіальної громади) у м.Бібрка по вул.Тарнавського, 

16 Бібрської міської територіальної громади Львівської обл.»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 66 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт площі з облаштуванням 

громадського простору та літньої сцени в с.Шпильчина Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 67 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Леся Курбаса 

(вздовж міського стадіону)  у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади  

Львівської області»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 68 додається 
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СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання частини механізмів для годинника (на ратуші 

Бібрського магістрату) адмінбудинку Бібрської міської ради в м. Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 69 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання дитячого майданчика (з облаштуванням 

відпочинкового простору)  в смт. Нові Стрілища Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 70 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт території дитячого майданчику (з 

облаштуванням безпечного середовища для дітей) у с. Стрілки Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 71 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт території дитячого майданчику (з 

облаштуванням безпечного середовища для дітей) у с. Малі Ланки Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 72 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Реставраційні роботи приміщень 

 №2359М) у м.Бібрка, 

вул. Стрілецька, 1, Бібрської міської територіальної громади Львівської області»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 73 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: “

 №2359М) у м.Бібрка, вул. Стрілецька,1, Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області”.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 74 додається 
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СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку 

ОСББ "Райок-Д" по вул.Галицькій, 113, м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади, 

Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 75 додається 

СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання інвентаря (стільців, шаф та столів для 

облаштування комфортного середовища) у приміщені спортивної роздягалки міського 

стадіону у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 76 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання системи відеонагляду на території смт. Нові 

Стрілища Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 17                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 77 додається 
 

Бібрський міський голова                               Р.Я.Гринус 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                       С.З.Охримович 

 

 

 


