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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 3 

від  01 березня 2021 року                                                                     м.Бібрка                                                                         

№ 

з/п 

Назва рішення № 

рішень 

№ 

сторінок 

1. Про погодження штатного розпису Комунального 

некомерційного підприємства “Новострілищанська амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини” Бібрської міської  ради. 

108 7 

2. Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства "Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської  ради зі змінами на 2021 рік.  

109 10 

3. Про присвоєння окремого адресного номера 4 будівлі котельні 

в с.Романів по вул.Шкільна, Перемишлянського району 

Львівської області. 

110 17 

4. Про присвоєння окремого адресного номера 11“а” будівлі 

школи в с.Баківці по вул.Львівська, Жидачівського району 

Львівської області.  

111 18 

5. Про надання дозволу на проведення та оприлюднення 

громадських слухань  щодо врахування громадських інтересів  

під час розроблення проєкту «Детального плану території 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,02 га, розташованої у 

м.Бібрка для будівництва та обслуговування споруди 

електрозв’язку (вежі).  

112 19 

6. Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню або пересадження.  

113 22 

7. Про створення конкурсної комісії для проведення конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної оцінки 

майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок 

комунальної власності Бібрської міської ради. 

114 23 

8. Про затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської 

міської ради та виконавчих органів ради. 

115 25 

10. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Капітальний ремонт дороги по вулицях Т.Шевченка 

(від будинку №5 до будинку №33) та Л.Українки у с.Шпильчина 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

116 50 

11. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Реконструкція господарсько-питного-

протипожежного трубопроводу по вул. Бічна Львівська, 

Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса та Уляни Кравченко у 

м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області. 

(Коригування)».  

117 51 

12. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Нове  Будівництво спортивного майданчика з 

штучним покриттям на території Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ 

ст. ім. Ю.Головінського, що розташований у с. Великі Глібовичі, 

Перемишлянського району, Львівської області».  

118 52 

 



 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 
                       засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 

       від 01.03.2021 року                                                                         м.Бібрка 

       Засідання розпочато о 10.45 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  

Влах Зоряна Степанівна 

Сурмач Люся Петрівна 

Став’яж Олена Михайлівна 

 

Відсутні члени виконавчого комітету: 
Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради) 

Влах Володимир Степанович 

Залога Ігор Ігорович 

Корж Дарія Андріївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про погодження штатного розпису Комунального некомерційного підприємства 

“Новострілищанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” Бібрської 

міської  ради. 

2. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

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

3. Про присвоєння окремого адресного номера 4 будівлі котельні в с.Романів по 

вул.Шкільна, Перемишлянського району Львівської області. 

4. Про присвоєння окремого адресного номера 11“а” будівлі школи в с.Баківці по 

вул.Львівська, Жидачівського району Львівської області. 

5. Про надання дозволу на проведення та оприлюднення громадських слухань  щодо 

врахування громадських інтересів  під час розроблення проєкту «Детального плану 

території земельної ділянки орієнтовною площею 0,02 га, розташованої у м.Бібрка для 

будівництва та обслуговування споруди електрозв’язку (вежі).  

6. Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню або 

пересадження. 

7. Про створення конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності з незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки 

земельних ділянок комунальної власності Бібрської міської ради. 

8. Про затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської міської ради та 

виконавчих органів ради. 

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

ремонт дороги по вулицях Т.Шевченка (від будинку №5 до будинку №33) та Л.Українки 

у с.Шпильчина Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

10. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за проєктом «Реконструкція 

господарсько-питного-протипожежного трубопроводу по вул. Бічна Львівська, 

Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса та Уляни Кравченко у м.Бібрка Перемишлянського 

району Львівської області. (Коригування)». 

11. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за проєктом «Нове  Будівництво 

спортивного майданчика з штучним покриттям на території Великоглібовицького ЗЗСО І-

ІІІ ст. ім. Ю.Головінського що розташований у с. Великі Глібовичі, Перемишлянського 

району, Львівської області». 

 
 

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

(доповнень та пропозицій не надійшло). 

Проголосували : за – 14; проти – 0; утрималися – 0 

Вирішили: Затвердити порядок денний роботи засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СЛУХАЛИ: про погодження штатного розпису Комунального некомерційного підприємства 

“Новострілищанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” Бібрської міської  

ради.                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                    Проголосували: за – 14               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 108 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 

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

                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 109 додається 
СЛУХАЛИ: про присвоєння окремого адресного номера 4 будівлі котельні в с.Романів по 

вул.Шкільна, Перемишлянського району Львівської області.                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                    Проголосували: за – 14               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0  
ВИРІШИЛИ: рішення № 110 додається 
СЛУХАЛИ: про присвоєння окремого адресного номера 11“а” будівлі школи в с.Баківці по 

вул.Львівська, Жидачівського району Львівської області.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 111 додається 
СЛУХАЛИ: про надання дозволу на проведення та оприлюднення громадських слухань  

щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проєкту «Детального плану 

території земельної ділянки орієнтовною площею 0,02 га, розташованої у м.Бібрка для 

будівництва та обслуговування споруди електрозв’язку (вежі).   
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 112 додається 
СЛУХАЛИ: про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню або пересадження.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 113 додається 
СЛУХАЛИ: про створення конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності з незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки 

земельних ділянок комунальної власності Бібрської міської ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 114 додається 



 

СЛУХАЛИ: про затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської міської ради та 

виконавчих органів ради.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 115 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт дороги по вулицях Т.Шевченка (від будинку №5 до будинку №33) та 

Л.Українки у с.Шпильчина Бібрської міської територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 116 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Реконструкція господарсько-питного-протипожежного трубопроводу по вул. Бічна 

Львівська, Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса та Уляни Кравченко у м.Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області. (Коригування)». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 117 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження проєктно-кошторисної документації за проєктом «Нове  

Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям на території 

Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Ю.Головінського що розташований у с. Великі 

Глібовичі, Перемишлянського району, Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 118 додається 
 

 

Бібрський міський голова                               Р.Я.Гринус 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                       С.З.Охримович 

 

 


