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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 4 

від  15 березня 2021 року                                                                     м.Бібрка                                                                         

№ 

з/п 

Назва рішення № 

рішень 

№ 

сторінок 

1. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії від 

12.03.2021 р. та визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території Бібрської міської ради. 

119 8 

2. Про зарахування витрат БФ “Спадщина.УА”, здійснених на 

проведення ремонту колишнього кінотеатру, в рахунок орендної 

плати.  

120 20 

3. Про взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення 

житлових умов, які були прийняті при виконавчому комітеті 

Ланівської сільської ради, на квартирний облік потребуючих 

поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської 

міської ради. 

121 21 

4. Про взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення 

житлових умов, які були прийняті при виконавчому комітеті 

Романівської сільської ради, на квартирний облік потребуючих 

поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської 

міської ради.  

122 23 

5. Про взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих 

поліпшення житлових умов,  які були прийняті при 

виконавчому комітеті Стрілківської сільської ради, на 

квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при 

виконавчому комітеті Бібрської міської ради.  

123 25 

6. Про затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

124 27 

7. Про відокремлення 1/2 частки будівлі магазину та земельної 

ділянки площею 0,0195 га з присвоєнням окремої адреси та 

визнанням права власності в с.Великі Глібовичі, 

вул.Привокзальна, 13“а”, Перемишлянського району Львівської 

області. 

125 80 

8. Про відокремлення 20/100 частки будівлі ферми з присвоєнням 

окремої адреси та визнанням права власності в с.Під’ярків, 

вул.Транспортна, 3“а”, Перемишлянського району Львівської 

області.  

126 81 

9. Про відокремлення 2/100 частки будівлі навісу з присвоєнням 

окремої адреси та визнанням права власності в с.Під’ярків, 

вул.Транспортна, 3“б”, Перемишлянського району Львівської 

області.  

127 82 



 

10. Про проведення громадських слухань  щодо врахування 

громадських інтересів  під час розроблення проєкту «Детальний 

план території для визначення планувальних обмежень та 

параметрів забудови земельної ділянки з розміщенням та 

обслуговуванням індивідуального житлового будинку з 

господарськими будівлями та спорудами по вул. Шевченка, 

с.Ходорківці, Жидачівського району, Львівської області». 

128 83 

11. Про затвердження штатного розпису Комунального 

некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської 

міської  ради з 25.03.2021 року. 

129 86 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 

                       засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 

       від 15.03.2021 року                                                                         м.Бібрка 

       Засідання розпочато о 10.40 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 

Залога Ігор Ігорович 

 

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

Влах Володимир Степанович 

Став’яж Олена Михайлівна 

Корж Дарія Андріївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії від 12.03.2021 р. та визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бібрської міської ради. 
2.  Про розгляд листа директора БФ “Спадщина.УА” Гаврилів Г.М. щодо звільнення БФ 

“Спадщина.УА” від сплати орендної плати за даним Договором протягом терміну дії 

договору. 
3. Про розгляд листа старости сіл Лани, Благодатівка, Гончарів, Любешка, Серники,  

Р.Б.Ястремського щодо взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення 

житлових умов, які були прийняті при виконавчому комітеті Ланівської сільської ради, на 

квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 

Бібрської міської ради. 
4. Про розгляд листа старости сіл Романів, Підгородище, Під’ярків, Селиська І.С.Горішного 

щодо взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, які 

були прийняті при виконавчому комітеті Романівської сільської ради, на квартирний облік 

потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської міської 

ради. 
5. Про розгляд листа старости сіл Стрілки, Вілявче, Волове, Малі Ланки, Мостище, Стоки 

В.С.Влаха щодо взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення житлових 

умов,  які були прийняті при виконавчому комітеті Стрілківської сільської ради, на 

квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 

Бібрської міської ради. 
6. Про розгляд заяви Малюти Оксани Романівни щодо надання дозволу на встановлення 

газового парапетного котла у власній житловій квартирі №15 по пл.Національного 

Відродження, 2 в м.Бібрка. 
7. Про розгляд заяви Чмира Ореста Тарасовича щодо клопотання перед ДП «Бібрський 

лісгосп» про продаж 4 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту даху житлового 

будинку №2 по вул.Л.Курбаса в м.Бібрка. 

8. Про розгляд заяви Комара Володимира Михайловича щодо клопотання перед ДП 

«Бібрський лісгосп» про продаж 5 м3 ділової деревини хвойної породи для отеплення 

житлового будинку №22 по вул.Польова в м.Бібрка. 
9. Про затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської міської ради та її 

виконавчого комітету. 

10. Про розгляд заяви Синяк Антоніни Олександрівни щодо відокремлення 1/2 частки будівлі 

магазину та земельної ділянки площею 0,0195 га з присвоєнням окремої адреси та 

визнанням права власності в с.Великі Глібовичі, вул.Привокзальна, 13“а”, 

Перемишлянського району Львівської області. 
11. Про розгляд заяви Пирча Сергія Омеляновича щодо відокремлення 20/100 частки будівлі 

ферми з присвоєнням окремої адреси та визнанням права власності в с.Під’ярків, 

вул.Транспортна, 3“а”, Перемишлянського району Львівської області. 
12. Про розгляд заяви Пирча Сергія Омеляновича щодо відокремлення 2/100 частки будівлі 

навісу з присвоєнням окремої адреси та визнанням права власності в с.Під’ярків, 

вул.Транспортна, 3“б”, Перемишлянського району Львівської області. 
13. Про розгляд заяви Михалець К.А. про проведення громадських слухань  щодо врахування 

громадських інтересів  під час розроблення проєкту «Детальний план території для 



 

визначення планувальних обмежень та параметрів забудови земельної ділянки з 

розміщенням та обслуговуванням індивідуального житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами по вул. Шевченка, с.Ходорківці, Жидачівського району, 

Львівської області». 

14. Про затвердження штатного розпису Комунального некомерційного підприємства 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської  ради з 25.03.2021 року. 
 

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 затвердження протоколу засідання конкурсної комісії від 12.03.2021 р. та 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бібрської міської 

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

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 119 додається 
СЛУХАЛИ: листа директора БФ “Спадщина.УА” Гаврилів Г.М. щодо звільнення БФ 

“Спадщина.УА” від сплати орендної плати за даним Договором протягом терміну дії 

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

                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 120 додається 
СЛУХАЛИ: листа старости сіл Лани, Благодатівка, Гончарів, Любешка, Серники,  

Р.Б.Ястремського щодо взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення 

житлових умов, які були прийняті при виконавчому комітеті Ланівської сільської ради, на 

квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 

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

                                                      утрималися – 0  
ВИРІШИЛИ: рішення № 121 додається 
СЛУХАЛИ: листа старости сіл Романів, Підгородище, Під’ярків, Селиська І.С.Горішного 

щодо взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, які 

були прийняті при виконавчому комітеті Романівської сільської ради, на квартирний облік 

потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської міської 

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

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 122 додається 
СЛУХАЛИ: листа старости сіл Стрілки, Вілявче, Волове, Малі Ланки, Мостище, Стоки 

В.С.Влаха щодо взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення житлових 

умов,  які були прийняті при виконавчому комітеті Стрілківської сільської ради, на 

квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 

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

                                                       утрималися – 0 



 

ВИРІШИЛИ: рішення № 123 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Малюти Оксани Романівни щодо надання дозволу на встановлення 

газового парапетного котла у власній житловій квартирі №15 по пл.Національного 

Відродження, 2 в м.Бібрка.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: повідомити Перемишлянську районну службу Пустомитівського УЕГГ про 

те, що виконавчий  комітет  Бібрської міської ради не заперечує проти видачі технічних 

умов на виготовлення технічної документації на встановлення газового парапетного котла 

у власній житловій квартирі №15 по пл.Національного Відродження, 2 у м.Бібрка, 

Перемишлянського району Львівської області. 

СЛУХАЛИ: заяву Чмира Ореста Тарасовича щодо клопотання перед ДП «Бібрський 

лісгосп» про продаж 4 м
3
 ділової деревини хвойної породи для ремонту даху житлового 

будинку №2 по вул.Л.Курбаса в м.Бібрка. Про розгляд заяви Комара Володимира 

Михайловича щодо клопотання перед ДП «Бібрський лісгосп» про продаж 5 м
3
 ділової 

деревини хвойної породи для отеплення житлового будинку №22 по вул.Польова в 

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

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 4 м3 ділової 

деревини хвойної породи Чмиру Оресту Тарасовичу для ремонту даху житлового будинку 

№2 по вул.Л.Курбаса в м.Бібрка. 

СЛУХАЛИ: заяву Комара Володимира Михайловича щодо клопотання перед ДП 

«Бібрський лісгосп» про продаж 5 м
3
 ділової деревини хвойної породи для отеплення 

житлового будинку №22 по вул.Польова в м.Бібрка. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 5 м3 ділової 

деревини хвойної породи Комару Володимиру Михайловичу для отеплення житлового 

будинку №22 по вул.Польова в м.Бібрка. 

СЛУХАЛИ: про затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської міської ради та 

її виконавчого комітету.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 124 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Синяк Антоніни Олександрівни щодо відокремлення 1/2 частки будівлі 

магазину та земельної ділянки площею 0,0195 га з присвоєнням окремої адреси та 

визнанням права власності в с.Великі Глібовичі, вул.Привокзальна, 13“а”, 

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

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 125 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Пирча Сергія Омеляновича щодо відокремлення 20/100 частки будівлі 

ферми з присвоєнням окремої адреси та визнанням права власності в с.Під’ярків, 

вул.Транспортна, 3“а”, Перемишлянського району Львівської області. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 



 

                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 126 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Пирча Сергія Омеляновича щодо відокремлення 2/100 частки будівлі 

навісу з присвоєнням окремої адреси та визнанням права власності в с.Під’ярків, 

вул.Транспортна, 3“б”, Перемишлянського району Львівської області.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 127 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Михалець К.А. про проведення громадських слухань  щодо врахування 

громадських інтересів  під час розроблення проєкту «Детальний план території для 

визначення планувальних обмежень та параметрів забудови земельної ділянки з 

розміщенням та обслуговуванням індивідуального житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами по вул. Шевченка, с.Ходорківці, Жидачівського району, 

Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 128 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження штатного розпису Комунального некомерційного підприємства 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської  ради з 25.03.2021 року. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 14                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 129 додається 
 

 

Бібрський міський голова                                          Р.Я.Гринус 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                       С.З.Охримович 

 

 


