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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 2 

від  08 лютого 2021 року                                                                     м.Бібрка                                                                         

№ 

з/п 

Назва рішення № 

рішень 

№ 

сторінок 

1. Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бібрської міської ради. 

78 14 

2. Про погодження структури, штатного розпису Комунального 

некомерційного підприємства "Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської  ради на 2021 рік.  

79 27 

3. Про затвердження Стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. с.Романів Бібрської міської ради Львівської області 

на 2021-2025 роки. 

80 34 

4. Про затвердження інформаційних та технологічних карток з 

надання адміністративних послуг.  

81 65 

5. Про створення адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Бібрської міської ради затвердження положення та 

персонального її складу.  

82 80 

6. Про присвоєння земельній ділянці для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) окремого адресного номера.  

83 86 

7. Про затвердження Положення про ланку Бібрської міської ради 

Львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту. 

84 87 

8. Про організацію цивільного захисту на території Бібрської міської 

ради. 
85 89 

9. Про затвердження Положення про комісію з питань евакуації та 

створення комісії з питань евакуації. 
86 94 

10. Про укриття населення на території Бібрської міської ради. 87 98 

11. Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Бібрської міської ради.  

88 99 

12. Про коригування проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Капітальний ремонт дороги по вул. Першого Травня 

в с.Квітневе Жидачівського району Львівської області».  

89 105 

13. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Капітальний ремонт покрівлі з впровадженням 

енергоощадних технологій Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів 

імені Уляни Кравченко у м. Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».   

90 106 

14. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Капітальний ремонт покрівлі з заміною системи 

опалення Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 

Ю.Головінського що розташований у с. Великі Глібовичі 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  

91 107 
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15. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Капітальний ремонт спортивного залу ЗЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Романів Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

92 108 

16. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Капітальний ремонт дороги по вулицях І.Франка, 

А.Шептицького та частині пл. Нац.Відродження у м.Бібрка 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

93 109 

17. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання дитячого 

майданчика (з облаштуванням відпочинкового простору)  в с. 

Баківці Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

94 110 

18. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

території дитячого майданчику (з встановленням вуличного 

спортивного обладнання) у с.Репехів Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області» 

95 111 

19. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Реконструкція 

вуличного освітлення по вул. Бібрська у с.Великі Глібовичі Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області» 

96 112 

20. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

покрівлі (без зміни конфігурації) Народного дому с.Лопушна 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області» 

97 113 

21. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання звукової 

апаратури та мультимедійної системи для Народного дому у 

с.Під'ярків Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області» 

98 114 

22. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт 

частини приміщень їдальні закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ст. у с. Романів Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області» 

99 115 

23. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання дитячого 

майданчика (з облаштуванням відпочинкового простору)  на 

вулиці Шевченка у с.Великі Глібовичі Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області» 

100 116 

24. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання дитячого 

майданчика (з облаштуванням відпочинкового простору)  на 

вулиці Замартинівська у с.Волощина Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області» 

101 117 

25. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Реконструкція лінії 

0,4кВ від ЩТП-162 (монтаж лінії вуличного освітлення) по вул. 

Т.Шевченка, Ів. Керницького, Широка в с.Суходіл 

Перемишлянського району Львівської області» 

102 118 

26. 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.Селиська 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області» 

103 119 
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27. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Капітальний 

ремонт покрівлі (без зміни конфігурації) Народного дому с. 

Старі Стрілища Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

104 120 

28. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області у 2021 році за проєктом: «Придбання 

медичного обладнання для КНП «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської ради у м.Бібрка, Бібрської міської 

територіальної громади, Львівської області». 

105 121 

29. Про передачу  вуличного освітлення в с.Під’ярків, яке знаходиться 

на  території Бібрської міської ради, на баланс КП «Рідне місто». 
106 122 

30. Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради зі змінами на 2021 

рік. 

107 123 
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П Р О Т О К О Л  № 2 
                       засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 

       від 08.02.2021 року                                                                         м.Бібрка 

       Засідання розпочато об 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: 
Заблоцький Максим Андрійович 

Довгаль Оксана Володимирівна 

Ревула Ярослав Богданович  

Ястремський Роман Богданович  

Перун Галина Стефанівна  

Горішний Іван Семенович  

Пономарьова Світлана Сергіївна 

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: 
Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради) 

Став’яж Олена Михайлівна 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Бібрської міської ради. 

2. Про погодження структури, штатного розпису Комунального некомерційного 

підприємства "Бібрська міська лікарня» Бібрської міської  ради на 2021 рік. 

3. Про затвердження Стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. 

с.Романів Бібрської міської ради Львівської області на 2021-2025 роки. 

4. Про затвердження інформаційних та технологічних карток з надання адміністративних 

послуг. 

5. Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бібрської міської 

ради, затвердження положення та персонального її складу. 

6. Про розгляд заяви Рябова Сергія Анатолійовича щодо присвоєння земельній ділянці 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) окремого адресного номера №9 по вул. Селиська в с.Лопушна, 

Перемишлянського району Львівської області. 

7. Про розгляд заяви Гудза Богдана Зеноновича щодо клопотання перед ДП «Бібрський 

лісгосп» про продаж 20 м
3
 ділової деревини хвойної породи для ремонту 

сільськогосподарських приміщень в с.Романів. 

8. Про затвердження Положення про ланку Бібрської міської ради Львівської 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. 

9. Про організацію цивільного захисту на території Бібрської міської ради. 

10. Про затвердження Положення про комісію з питань евакуації та створення комісії з 

питань евакуації. 

11. Про укриття населення на території Бібрської міської ради. 

12. Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Бібрської міської ради. 

13. Про коригування проєктно-кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

ремонт дороги по вул. Першого Травня в с.Квітневе Жидачівського району Львівської 

області». 

14. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

ремонт покрівлі з впровадженням енергоощадних технологій Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ 

ступенів імені Уляни Кравченко у м. Бібрка Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

15. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

ремонт покрівлі з заміною системи опалення Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 

Ю.Головінського, що розташований у с. Великі Глібовичі Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

16. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

ремонт спортивного залу ЗЗОШ І-ІІІ ст. с.Романів Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

17. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

ремонт дороги по вулицях І.Франка, А.Шептицького та частині пл. Нац.Відродження у 

м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

18. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 

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

відпочинкового простору)  в с. Баківці Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 
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19. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 

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

встановленням вуличного спортивного обладнання) у с.Репехів Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

20. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 

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

с.Великі Глібовичі Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

21. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 

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

Народного дому с.Лопушна Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

22. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 

2021 році за проєктом: «Придбання звукової апаратури та мультимедійної системи для 

Народного дому у с.Під'ярків Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

23. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 

2021 році за проєктом: «Капітальний ремонт частини приміщень їдальні закладу 

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

громади Львівської області». 

24. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 

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

відпочинкового простору)  на вулиці Шевченка у с.Великі Глібовичі Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

25. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 

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

відпочинкового простору)  на вулиці Замартинівська у с.Волощина Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

26. Про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області у 

2021 році за проєктом: «Реконструкція лінії 0,4кВ від ЩТП-162 (монтаж лінії 

вуличного освітлення) по вул. Т.Шевченка, Ів. Керницького, Широка в с.Суходіл 

Перемишлянського району Львівської області». 

27. 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.Селиська Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

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

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

Народного дому с. Старі Стрілища Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

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

2021 році за проєктом: «Придбання медичного обладнання для КНП «Бібрська міська 

лікарня» Бібрської міської ради у м.Бібрка, Бібрської міської територіальної громади, 

Львівської області». 

30. Про передачу  вуличного освітлення в с.Під’ярків, яке знаходиться на  території 

Бібрської міської ради, на баланс КП «Рідне місто». 

31. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради зі змінами на 

2021 рік. 

 
 

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

(доповнень та пропозицій не надійшло). 

Проголосували : за – 16; проти – 0; утрималися – 0 

Вирішили: Затвердити порядок денний роботи засідання виконавчого комітету. 
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СЛУХАЛИ: про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бібрської міської ради.                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                    Проголосували: за – 16               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 78 додається 
СЛУХАЛИ: про погодження структури, штатного розпису Комунального некомерційного 

підприємства "Бібрська міська лікарня» Бібрської міської  ради на 2021 рік.                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                    Проголосували: за – 14               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 2 
ВИРІШИЛИ: рішення № 79 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження Стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ст. с.Романів Бібрської міської ради Львівської області на 2021-2025 роки.                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                    Проголосували: за – 15               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 
                                                      не голосувало – 1  
ВИРІШИЛИ: рішення № 80 додається 

СЛУХАЛИ: про затвердження інформаційних та технологічних карток з надання 

адміністративних послуг.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 81 додається 
СЛУХАЛИ: про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бібрської 

міської ради, затвердження положення та персонального її складу.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 82 додається 
СЛУХАЛИ: про розгляд заяви Рябова Сергія Анатолійовича щодо присвоєння земельній 

ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) окремого адресного номера №9 по вул. Селиська в 

с.Лопушна, Перемишлянського району Львівської області.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 83 додається 
СЛУХАЛИ: про розгляд заяви Гудза Богдана Зеноновича щодо клопотання перед ДП 

«Бібрський лісгосп» про продаж 20 м
3
 ділової деревини хвойної породи для ремонту 

сільськогосподарських приміщень в с.Романів.  
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                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 20 м3 ділової 

деревини хвойної породи Гудзу Богдану Зеноновичу для ремонту сільськогосподарських 

приміщень в с.Романів. 

СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про ланку Бібрської міської ради Львівської 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 84 додається 

СЛУХАЛИ: про організацію цивільного захисту на території Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 85 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про комісію з питань евакуації та створення 

комісії з питань евакуації. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 86 додається 
СЛУХАЛИ: про укриття населення на території Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 87 додається 
СЛУХАЛИ: про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 88 додається 
СЛУХАЛИ: про коригування проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Першого Травня в с.Квітневе Жидачівського району 

Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 89 додається 
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СЛУХАЛИ: про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт покрівлі з впровадженням енергоощадних технологій Бібрського 

ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Уляни Кравченко у м. Бібрка Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 90 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт покрівлі з заміною системи опалення Великоглібовицького ЗЗСО І-

ІІІ ст. ім. Ю.Головінського що розташований у с. Великі Глібовичі Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 91 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт спортивного залу ЗЗОШ І-ІІІ ст. с.Романів Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 92 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт дороги по вулицях І.Франка, А.Шептицького та частині пл. 

Нац.Відродження у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 93 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 с. Баківці Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 94 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

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

встановленням вуличного спортивного обладнання) у с.Репехів Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області»  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
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                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 95 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

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

с.Великі Глібовичі Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 96 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 с.Лопушна Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 97 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання звукової апаратури та мультимедійної 

системи для Народного дому у с.Під'ярків Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 98 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

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

загальної середньої освіти І-ІІІ ст. у с. Романів Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 99 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)  на вулиці Шевченка у с.Великі Глібовичі Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 100 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)  на вулиці Замартинівська у с.Волощина Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
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                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 101 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Реконструкція лінії 0,4кВ від ЩТП-162 (монтаж лінії 

вуличного освітлення) по вул. Т.Шевченка, Ів. Керницького, Широка в с.Суходіл 

Перемишлянського району Львівської області» 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 102 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.Селиська Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 103 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 с. Старі Стрілища Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 104 додається 
СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області у 2021 році за проєктом: «Придбання медичного обладнання для КНП «Бібрська 

міська лікарня» Бібрської міської ради у м.Бібрка, Бібрської міської територіальної 

громади, Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 105 додається 
СЛУХАЛИ: про передачу  вуличного освітлення в с.Під’ярків, яке знаходиться на  

території Бібрської міської ради, на баланс КП «Рідне місто». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 106 додається 
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СЛУХАЛИ: про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради зі 

змінами на 2021 рік.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
                                                       не голосувало – 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 107 додається 

 

Бібрський міський голова                               Р.Я.Гринус 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                       С.З.Охримович 

 

 


