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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 5 

від 15 квітня 2021 року                                                                     м.Бібрка                                                                         

№ 
з/п 

Назва рішення № 

рішень 
№ 

сторінок 

1. Про участь у конкурсному відборі проєктів регіонального 

розвитку у Львівській області на 2021 рік «Придбання 

обладнання довгострокового користування (пересувна 

рентгенівська система SHIMADZU MobileArt Eco) для КНП 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської територіальної 

громади Львівського району Львівської області». 

130 10 

2. Про затвердження кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт коридору (з влаштуванням санвузла) 

адмінбудинку за адресою вул. Галицька, 1 с.Стрілки 

Перемишлянського району, Львівської області».  

131 11 

3. Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради зі змінами на 2021 

рік.  

132 12 

4. Про затвердження штатного розпису Комунального 

некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської  ради зі змінами.  

133 16 

5. Про проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів  під час розроблення проєкту 

«Детальний план території з метою зміни цільового 

призначення земельної ділянки (кадастровий номер: 

4623387600:01:001:0266) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  та 

впорядкування прилеглої території в межах с. Лопушна, 

Бібрської об’єднаної територіальної громади  Львівської 

області».  

134 20 

6. Про надання дозволу на отримання в МБТІ дублікату 

втраченого свідоцтва. 

135 23 

7. Про надання дозволу на отримання в МБТІ дублікату 

втраченого свідоцтва. 

136 24 

8. Про надання дозволу на отримання в МБТІ дублікату 

втраченого свідоцтва. 

137 25 

9. Про присвоєння новозбудованому житловому будинку окремого 

адресного номера. 

138 26 

10. Про надання дозволу на підключення житлового будинку до 

міської каналізаційної мережі. 

139 27 
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11. Про присвоєння будівлі стадіону окремого адресного номера. 140 28 

12. Про проведення конкурсу щодо призначення управителя з 

управління багатоквартирними будинками у м. Бібрка. 

141 29 

13. Звіт про виконання фінансового плану КНП “Бібрська міська 

лікарня” Бібрської міської ради за 2020 рік. 

142 51 

14. Про затвердження розпорядження міського голови. 143 56 

15. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Капітальний ремонт дороги по вул. Першого Травня 

в с.Квітневе Жидачівського району Львівської області. 

(Коригування)». 

144 58 

16. Про затвердження кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт вхідних сходів з влаштуванням пандуса 

КНП Бібрська міська лікарня по вул. Стуса, 41 у місті Бібрка, 

Перемишлянського району Львівської області». 

145 59 

17. Про затвердження 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». 

146 60 
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П Р О Т О К О Л  № 5 
                       засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 

       від 15.04.2021 року                                                                         м.Бібрка 

       Засідання розпочато о 15.00 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  

Пономарьова Світлана Сергіївна 

Хамуляк Мар’ян Іванович  

Ткач Софія Михайлівна  

Сурмач Люся Петрівна 

Мельничук Ярослав Володимирович 

Корж Дарія Андріївна 

Влах Володимир Степанович 

 

Відсутні члени виконавчого комітету: 
Влах Зоряна Степанівна 

Горішний Іван Семенович 

Став’яж Олена Михайлівна 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про участь у конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку у Львівській області 

на 2021 рік проекту «Придбання обладнання довгострокового користування (пересувна 

рентгенівська система SHIMADZU MobileArt Eco) для КНП «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської територіальної громади Львівського району Львівської області». 

2. Про затвердження кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

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

с.Стрілки Перемишлянського району, Львівської області». 

3. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

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

2021 рік. 

4. Про затвердження штатного розпису Комунального некомерційного підприємства 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської  ради зі змінами. 

5. Про розгляд заяви гр. Кострікової Тетяни Андріївни про необхідність оприлюднення 

та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  під час 

розроблення проєкту «Детальний план території з метою зміни цільового призначення 

земельної ділянки (кадастровий номер: 4623387600:01:001:0266) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  та 

впорядкування прилеглої території в межах с. Лопушна  Бібрської об’єднаної 

територіальної громади Львівської області..». 

6. Про розгляд заяви Молоко Ганни Іванівни щодо надання дозволу на отримання в МБТІ 

дублікату втраченого свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок з 

господарськими будівлями та спорудами по вул.Миру, 145 в с.В.Глібовичі, на ім’я 

покійної Задорожної М.М., який необхідний для оформлення спадщини. 

7. Про розгляд заяви Параль Степанії Йосипівни щодо надання дозволу на отримання в 

МБТІ дублікату втраченого свідоцтва про право особистої власності на житловий 

будинок з господарськими будівлями та спорудами по вул.Кутик, 19 в с.Свірж, на ім’я 

покійної Кобасяр М.М., який необхідний для оформлення спадщини. 

8. Про розгляд заяви Кушніра Романа Павловича щодо надання дозволу на отримання в 

МБТІ дублікату втраченого свідоцтва про право особистої власності на житловий 

будинок з господарськими будівлями та спорудами по вул.Горішна, 35 в с.Стоки, на 

ім’я покійної Стащук Г.Г., який необхідний для оформлення спадщини. 

9. Про розгляд заяви Максимців Катерини Михайлівни щодо присвоєння 

новозбудованому житловому будинку окремого адресного номера 23 по вул.Веселій в 

с.Селиська Перемишлянського району Львівської області. 

10. Про розгляд заяви Майовця Івана Васильовича щодо надання дозволу на підключення 

житлового будинку до міської каналізаційної мережі по вул.Шевченка, 42 в м.Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області. 

11. Про розгляд заяви Яремчук Анни Романівни щодо надання дозволу на прокладання 

нової каналізаційної труби з метою заміни старої, яка перебуває в незадовільному 

стані та проходить під дорожнім покриттям по вул.Торговій в м.Бібрка Львівської 

області. 

12. Про розгляд листа ФОП Лаба Р.Я. щодо погодження проєктної пропозиції по 

відновленню дверного прорізу на фасаді торгово-офісних приміщень по 

вул.Тарнавського, 8 в м.Бібрка. 
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13. Про присвоєння будівлі стадіону окремого адресного номера 13“б” по 

вул.Привокзальній в с.Великі Глібовичі, Перемишлянського району Львівської області. 

14. Про проведення конкурсу щодо призначення управителя з управління 

багатоквартирними будинками у м. Бібрка. 

15. Звіт про виконання фінансового плану КНП “Бібрська міська лікарня” Бібрської 

міської ради за 2020 рік. 

16. Про затвердження розпорядження міського голови. 

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

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

області. (Коригування)». 

18. Про затвердження кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

вхідних сходів з влаштуванням пандуса КНП Бібрська міська лікарня по вул. Стуса, 41 

у місті Бібрка, Перемишлянського району Львівської області». 

19. Про затвердження 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». 

 

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

(доповнень та пропозицій не надійшло). 

Проголосували : за – 15; проти – 0; утрималися – 0 

Вирішили: Затвердити порядок денний роботи засідання виконавчого комітету. 
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СЛУХАЛИ: про участь у конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку у Львівській 

області на 2021 рік проекту «Придбання обладнання довгострокового користування (пересувна 

рентгенівська система SHIMADZU MobileArt Eco) для КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської 

міської територіальної громади Львівського району Львівської області».                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                    Проголосували: за – 15               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 130 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження 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 – 15               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 131 додається 
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  
ВИРІШИЛИ: рішення № 132 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження штатного розпису Комунального некомерційного підприємства 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської  ради зі змінами.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 133 додається 
СЛУХАЛИ: заяву гр. Кострікової Тетяни Андріївни про необхідність оприлюднення та 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  під час 

розроблення проєкту «Детальний план території з метою зміни цільового призначення 

земельної ділянки (кадастровий номер: 4623387600:01:001:0266) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд , та впорядкування 

прилеглої території в межах с. Лопушна , Бібрської обєднаної територіальної громади , 

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

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 134 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Молоко Ганни Іванівни щодо надання дозволу на отримання в МБТІ 

дублікату втраченого свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок з 

господарськими будівлями та спорудами по вул.Миру, 145 в с.В.Глібовичі, на ім’я покійної 

Задорожної М.М., який необхідний для оформлення спадщини.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 135 додається 
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СЛУХАЛИ: заяву Параль Степанії Йосипівни щодо надання дозволу на отримання в МБТІ 

дублікату втраченого свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок з 

господарськими будівлями та спорудами по вул.Кутик, 19 в с.Свірж, на ім’я покійної Кобасяр 

М.М., який необхідний для оформлення спадщини. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 136 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Кушніра Романа Павловича щодо надання дозволу на отримання в МБТІ 

дублікату втраченого свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок з 

господарськими будівлями та спорудами по вул.Горішна, 35 в с.Стоки, на ім’я покійної 

Стащук Г.Г., який необхідний для оформлення спадщини. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 137 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Максимців Катерини Михайлівни щодо присвоєння новозбудованому 

житловому будинку окремого адресного номера 23 по вул.Веселій в с.Селиська, 

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

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 138 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Майовця Івана Васильовича щодо надання дозволу на підключення 

житлового будинку до міської каналізаційної мережі по вул.Шевченка, 42 в м.Бібрка, 

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

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 139 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Яремчук Анни Романівни щодо надання дозволу на прокладання нової 

каналізаційної труби з метою заміни старої, яка перебуває в незадовільному стані та 

проходить під дорожнім покриттям по вул.Торговій в м.Бібрка, Львівської області. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: скерувати листа Яремчук Анні Романівні про те, що “виконавчий комітет не 

заперечує щодо прокладання нової каналізаційної труби з метою заміни старої, яка перебуває 

в незадовільному стані та проходить під дорожнім покриттям по вул.Торговій в м.Бібрка, 

Перемишлянського району Львівської області, а також після завершення робіт дорожнє 

покриття привести у відповідність”. 
СЛУХАЛИ: листа ФОП Лаба Р.Я. щодо погодження проєктної пропозиції по відновленню 

дверного прорізу на фасаді торгово-офісних приміщень по вул.Тарнавського, 8 в м.Бібрка.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: скерувати листа ФОП Лаба Р.Я. про те, що “виконавчий комітет не заперечує 

щодо надання дозволу на відновлення дверного прорізу на фасаді торгово-офісних приміщень 

по вул.Тарнавського, 8 в м.Бібрка, Перемишлянського району Львівської області згідно із 

представленою проєктною-пропозицією”. 
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СЛУХАЛИ: про присвоєння будівлі стадіону окремого адресного номера 13“б” по 

вул.Привокзальній в с.Великі Глібовичі, Перемишлянського району Львівської області. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 140 додається 
СЛУХАЛИ: про проведення конкурсу щодо призначення управителя з управління 

багатоквартирними будинками у м. Бібрка. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 141 додається 

СЛУХАЛИ: звіт про виконання фінансового плану КНП “Бібрська міська лікарня” Бібрської 

міської ради за 2020 рік. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 142 додається 

СЛУХАЛИ: про затвердження розпорядження міського голови. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 143 додається 

СЛУХАЛИ: про затвердження проєктно-кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

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

(Коригування)». 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 144 додається 

СЛУХАЛИ: про затвердження кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

вхідних сходів з влаштуванням пандуса КНП Бібрська міська лікарня по вул. Стуса, 41 у місті 

Бібрка, Перемишлянського району Львівської області». 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 145 додається 

СЛУХАЛИ: про затвердження 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 

ВИРІШИЛИ: рішення № 146 додається 

 

Бібрський міський голова                               Р.Я.Гринус 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                       С.З.Охримович 


