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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 6 

від 07 травня 2021 року                                                                     м.Бібрка                                                                         
№ 
з/п 

Назва рішення № 

рішень 
№ 

сторінок 

1. Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради зі змінами на 2021 

рік. 

147 11 

2. Про затвердження бюджетного регламенту Бібрської міської 

територіальної громади.  

148 15 

3. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень 

з проведенням гідроізоляційних робіт Народного дому у 

с.Великі Глібовичі, Бібрської міської територіальної громади, 

Львівської області». 

149 33 

4. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт частини вулиці Вітовського від початку 

до стоянки машин у м.Бібрка Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  

150 34 

5. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ «Сонечко» у м. 

Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області».  

151 35 

6. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Реставраційні роботи приміщень санвузлів у будівлі 

кінотеатру (пам'ятка архітектури місцевого значення, 

охоронний №2359-М) у м. Бібрка, пл. Стрілецька, 1, Бібрської 

міської територіальної громади». 

152 36 

7. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Реконструкція вуличного освітлення по вул. 

Шевченка від будинку № 36 до будинку № 128 в с. Лани 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

153 37 

8. Про виготовлення кошторисної документації 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». 

154 38 

9. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ФАПу с. 

Підмонастир Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

155 39 

10. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації 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». 

156 40 

11. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт території дитячого майданчика (з 

встановленням вуличного спортивного обладнання) у с. 

157 41 
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Репехів Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

12. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт приміщень їдальні закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. у с. Свірж Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

158 42 

13. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з заміною 

підлоги та сцени Народного дому в селі Ходорківці Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області». 

159 43 

14. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Поточний ремонт кабінету в приміщенні Бібрської міської 

ради для розміщення відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин  та інфраструктури  Виконавчого комітету 

Бібрської  міської ради за адресою вул. Тарнавського 22 у 

м.Бібрка Львівської області». 

160 44 

15. Про затвердження проєктно-кошторисної за проєктом 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру (від 

буд. №19), вул. Пасічна, вул. Джерельна в с.Баківці Львівської 

області». 

161 45 

16. Про  затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

162 46 

17. Про зняття Брезденя Ігоря Васильовича з квартирного обліку 

потребуючих поліпшення житлових умов. 

163 54 

18. Про прийняття (перереєстрацію) громадян, потребуючих 

поліпшення житлових умов, які були прийняті при 

виконавчому комітеті Свірзької сільської ради, на квартирний 

облік потребуючих поліпшення житлових умов при 

виконавчому комітеті Бібрської міської ради. 

164 55 

19. Про прийняття (перереєстрацію) громадян, потребуючих 

поліпшення житлових умов, які були прийняті при 

виконавчому комітеті Великоглібовицької сільської ради, на 

квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при 

виконавчому комітеті Бібрської міської ради. 

165 56 

20. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні 

роботи) покрівлі будинку за адресою вул. У.Кравченко, 11, у 

м.Бібрка Львівського району Львівської області». 

166 57 

21. Про затвердження проєктно-кошторисної 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» 

167 58 

22. Про надання дозволу на початок капітального ремонту даху 

орендованої нежитлової будівлі. 

168 59 

23. Про внесення змін до складу комісії з обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню або пересадженню. 

169 60 
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24. Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської ради зі змінами на 2021 рік 

170 61 

 

П Р О Т О К О Л  № 6 
                       засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 

       від 07.05.2021 року                                                                         м.Бібрка 
       Засідання розпочато о 12.00 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 
Влах Зоряна Степанівна 

Корж Дарія Андріївна 
Влах Володимир Степанович 

Горішний Іван Семенович 

 

Відсутні члени виконавчого комітету: 
Став’яж Олена Михайлівна 
Мельничук Ярослав Володимирович 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

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

2021 рік. 

2. Про затвердження бюджетного регламенту Бібрської міської територіальної громади. 

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

ремонт частини внутрішніх приміщень з проведенням гідроізоляційних робіт 

Народного дому у с.Великі Глібовичі, Бібрської міської територіальної громади, 

Львівської області». 

4. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

частини вулиці Вітовського від початку до стоянки машин у м.Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

5. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

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

громади Львівської області». 

6. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом «Реставраційні 

роботи приміщень санвузлів у будівлі кінотеатру (пам'ятка архітектури місцевого 

значення, охоронний №2359-М) у м. Бібрка, пл. Стрілецька, 1, Бібрської міської 

територіальної громади». 

7. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом «Реконструкція 

вуличного освітлення по вул. Шевченка від будинку № 36 до будинку № 128 в с. Лани 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

8. Про виготовлення кошторисної документації 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». 

9. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

внутрішніх приміщень ФАПу с. Підмонастир Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області». 

10. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації 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». 

11. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

території дитячого майданчика (з встановленням вуличного спортивного обладнання) 

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

12. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

приміщень їдальні закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. у с. Свірж Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області». 

13. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги та сцени Народного дому в селі 

Ходорківці Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

14. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Поточний ремонт кабінету в 

приміщенні Бібрської міської ради для розміщення відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин  та інфраструктури  Виконавчого комітету 

Бібрської  міської ради за адресою вул. Тарнавського 22 у м.Бібрка Львівської області». 

15. Про затвердження проєктно-кошторисної за проєктом «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Миру (від буд. №19), вул. Пасічна, вул. Джерельна в 

с.Баківці Львівської області». 
16. Про  затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської міської ради та її 

виконавчого комітету. 

17. Про зняття Брезденя Ігоря Васильовича з квартирного обліку потребуючих поліпшення 
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житлових умов. 
18. Про прийняття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, 

які були прийняті при виконавчому комітеті Свірзької сільської ради, на квартирний 

облік потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської 

міської ради. 

19. Про прийняття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, 

які були прийняті при виконавчому комітеті Великоглібовицької сільської ради, на 

квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 

Бібрської міської ради. 

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

ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) покрівлі будинку за адресою вул. 

У.Кравченко, 11, у м.Бібрка Львівського району Львівської області». 
21. Про затвердження проєктно-кошторисної 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». 

22. Про розгляд листа директора ПП “Техпостач” Я.Д.Падляка про надання дозволу на 

початок капітального ремонту даху орендованої нежитлової будівлі за адресою: 

смт.Нові Стрілища, вул. І.Франка, 24 Львівського району Львівської області. 
23. Про внесення змін до складу комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню або пересадженню. 
24. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Бібрська міська лікарня» 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 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 – 16               

                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 147 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження бюджетного регламенту Бібрської міської територіальної 

громади.                                

               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                    Проголосували: за – 16               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 148 додається 

СЛУХАЛИ: про виготовлення проєктно-кошторисної документації 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 – 16               

                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0  
ВИРІШИЛИ: рішення № 149 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації 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 – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 150 додається 

СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації 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 – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 151 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Реставраційні роботи приміщень санвузлів у будівлі кінотеатру (пам'ятка архітектури 

місцевого значення, охоронний №2359-М) у м. Бібрка, пл. Стрілецька, 1, Бібрської міської 

територіальної громади».  

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 152 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка від будинку № 36 до будинку № 

128 в с. Лани Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
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                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 153 додається 

СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації 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 – 16                       

                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 154 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

ремонт внутрішніх приміщень ФАПу с. Підмонастир Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 155 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення проєктно-кошторисної документації 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 – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 156 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

ремонт території дитячого майданчика (з встановленням вуличного спортивного 

обладнання) у с. Репехів Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 157 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

приміщень їдальні закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. у с. Свірж Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 158 додається 

СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

ремонт частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги та сцени Народного дому в селі 

Ходорківці Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 159 додається 
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СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Поточний ремонт 

кабінету в приміщенні Бібрської міської ради для розміщення відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин  та інфраструктури  Виконавчого комітету 

Бібрської  міської ради за адресою вул. Тарнавського 22 у м.Бібрка Львівської області». 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 160 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження проєктно-кошторисної за проєктом «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Миру (від буд. №19), вул. Пасічна, вул. Джерельна в 

с.Баківці Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 161 додається 
СЛУХАЛИ: про  затвердження посадових інструкцій працівників Бібрської міської ради та 

її виконавчого комітету. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 162 додається 

СЛУХАЛИ: про зняття Брезденя Ігоря Васильовича з квартирного обліку потребуючих 

поліпшення житлових умов. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 163 додається 

СЛУХАЛИ: про прийняття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення 

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

квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 

Бібрської міської ради 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 164 додається 
СЛУХАЛИ: про прийняття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення 

житлових умов, які були прийняті при виконавчому комітеті Великоглібовицької сільської 

ради, на квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому 

комітеті Бібрської міської ради. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 165 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) покрівлі будинку за адресою вул. 

У.Кравченко, 11, у м.Бібрка Львівського району Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       
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                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 166 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження проєктно-кошторисної 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 – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 167 додається 
СЛУХАЛИ: листа директора ПП “Техпостач” Я.Д.Падляка про надання дозволу на 

початок капітального ремонту даху орендованої нежитлової будівлі за адресою: смт.Нові 

Стрілища, вул. І.Франка, 24 Львівського району Львівської області. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 168 додається 
СЛУХАЛИ: про внесення змін до складу комісії з обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню або пересадженню. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 169 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 – 16                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 170 додається 

 

 

Бібрський міський голова                               Р.Я.Гринус 
 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                       С.З.Охримович 
 

 


