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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 7
від 14 червня 2021 року                                                                     м.Бібрка
№
з/п

Назва рішення № 
рішень

№ 
сторінок

1. Про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом
«Капітальний  ремонт  частини  санвузлів  в  адмінприміщенні
Бібрської  міської  ради  по  вул.  Тарнавського  22  у  м.Бібрка
Львівського району Львівської області».

171 12

2. Про  затвердження  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». 

172 13

3. Про  затвердження  кошторисної  документації  за  проєктом
«Капітальний  ремонт  території  дитячого  майданчика  (з
встановленням  вуличного  спортивного  обладнання)  у  с.
Репехів  Бібрської  міської  територіальної  громади  Львівської
області».

173 14

4. Про  затвердження  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». 

174 15

5. Про  затвердження  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». 

175 16

6. Про  затвердження  проєктно-кошторисної  документації  за
проєктом «Капітальний ремонт фасаду (з утепленням горища) з
впровадженням  енергозберігаючих  технологій  для  ДНЗ
"Сонечко" по вул. Уляни Кравченко, 17 в м. Бібрка Львівського
району Львівської області. Коригування.».

176 17

7. Про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом
«Капітальний  ремонт  котельні  з  застосуванням
енергозберігаючих технологій у навчальному закладі  ЗЗСО І –
ІІ  ст.  у  с.  Лани  Бібрської  міської  територіальної  громади
Львівської області».

177 18

8. Про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом
«Капітальний  ремонт  теплотраси  для  покращення
енергоефективності  навчального  закладу  ЗЗСО І  –  ІІ  ст.  у  с.
Лани  Бібрської  міської  територіальної  громади  Львівської
області».

178 19

9. Про  затвердження  фінансового  плану  Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Бібрської міської ради зі змінами на
2021 рік.

179 20

10. Про  затвердження  фінансового  плану  Комунального
некомерційного  підприємства  «Новострілищанська
амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини» зі
змінами на 2021 рік.

180 24

11. Про затвердження розпоряджень міського голови. 181 29
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12. Про  внесення  змін  до  складу 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.

182 32

13. Про визнання права власності  на житловий будинок в
цілому.

183 33

14. Про  видачу  дублікату  втраченого  свідоцтва  про  право
особистої власності.

184 34

15. Про  присвоєння  земельній  ділянці  для індивідуального
садівництва окремого адресного номера.

185 35

16. Про присвоєння  земельній  ділянці  для індивідуального
садівництва окремого адресного номера.

186 36

17. Про  необхідність  оприлюднення  та  проведення  громадських
слухань  щодо  врахування  громадських  інтересів  під  час
розроблення  проєкту  «Детальний  план  території  земельної
ділянки, для будівництва та обслуговування будівлі телятника,
яка перебуває у приватній власності гр. Залипського М.Г.,  на
території колишнього господарського двору в с. Малі Ланки ,
Бібрської  міської  об’єднаної  територіальної  громади  ,
Львівської обл.».

187 37

18. Про  необхідність  оприлюднення  та  проведення  громадських
слухань  щодо  врахування  громадських  інтересів   під  час
розроблення  проєкту  «Детальний  план  території  для
будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,
господарських будівель і споруд в с. Лопушна Львівського р-ну
Львівської області».

188 40

19. Про  взяття на квартирний облік громадян Ржатковської  Юлії
Іванівни  та  зняття  з  квартирного  обліку  Стойко  Катерини
Іванівни,  що  потребують  поліпшення  житлових  умов  при
виконавчому комітеті Бібрської міської ради.

189 43

20. Про  зняття  Сирамудова  Василя  Степановича  з  квартирного
обліку громадян,  що потребують поліпшення  житлових умов
при виконавчому комітеті Бібрської міської ради.

190 44

21. Про  виготовлення  проєктно-кошторисної  документації  за
проєктом  «Покращення меліоративного стану осушних земель
в запливі р.Давидівка з метою недопущення підтоплення садиб
та сільськогосподарських угідь в с.Великі Глібовичі Бібрської
міської територіальної громади Львівського району Львівської
області (капітальний ремонт)».

191 45

22. Про  затвердження фінансового  плану  Комунального
некомерційного  підприємства  «Бібрська  міська  лікарня»
Бібрської міської ради зі змінами на 2021 рік.

192 46

23. Про  встановлення  опіки  над  майном  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування,  Хоміцького Ростислава
Ростиславовича,  Змислої  Марії  Іванівни,  Корнака  Мар’яна
Богдановича.

193 51

24. Про  призупинення  роботи  ДНЗ “Пізнайко”  в  с.В.Глібовичі  у
зв’язку  з  підготовкою  дошкільного  навчального  закладу
“Пізнайко” до нового навчального року.

194 52
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П Р О Т О К О Л  № 7
                       засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради
       від 14.06.2021 року                                                                         м.Бібрка
       Засідання розпочато о 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
Став’яж Олена Михайлівна
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
Горішний Іван Семенович

Відсутні члени виконавчого комітету:
Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради)
Влах Володимир Степанович
Мельничук Ярослав Володимирович
Довгаль Оксана Володимирівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом  «Капітальний  ремонт
частини санвузлів в адмінприміщенні Бібрської міської ради по вул. Тарнавського 22 у
м.Бібрка Львівського району Львівської області».

2. Про  затвердження  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».

3. Про  затвердження  кошторисної  документації  за  проєктом  «Капітальний  ремонт
території дитячого майданчика (з встановленням вуличного спортивного обладнання) у
с. Репехів Бібрської міської територіальної громади Львівської області».

4. Про затвердження 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».

5. Про  затвердження  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».

6. Про  затвердження  проєктно-кошторисної  документації  за  проєктом  «Капітальний
ремонт фасаду (з утепленням горища) з впровадженням енергозберігаючих технологій
для  ДНЗ  "Сонечко"  по  вул.  Уляни  Кравченко,  17  в  м.  Бібрка  Львівського  району
Львівської області. Коригування.».

7. Про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом  «Капітальний  ремонт
котельні з застосуванням енергозберігаючих технологій у навчальному закладі ЗЗСО І
– ІІ ст. у с. Лани Бібрської міської територіальної громади Львівської області».

8. Про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом  «Капітальний  ремонт
теплотраси для покращення енергоефективності навчального закладу ЗЗСО І – ІІ ст. у
с. Лани Бібрської міської територіальної громади Львівської області».

9. Про  затвердження  фінансового  плану  Комунального  некомерційного  підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради зі змінами на
2021 рік.

10. Про  затвердження  фінансового  плану  Комунального  некомерційного  підприємства
«Новострілищанська амбулаторія загальної  практики-сімейної  медицини» зі  змінами
на 2021 рік.

11. Про затвердження розпоряджень міського голови.
12. Про внесення змін до складу 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.

13. Про  розгляд заяви Дмитріва Петра Севериновича щодо визнання права власності на
житловий будинок в цілому в с.Стоки, хутір Діброва, 2, Львівського району Львівської
області.

14. Про розгляд заяви Голуб Софії Іванівни про дозвіл на отримання в МБТІ дублікату
втраченого  свідоцтва  про  право  особистої  власності  на  житловий  будинок  з
господарськими  будівлями  та  спорудами  в  с.Підмонастир  по  вул.Шевченка,  83
Львівського району Львівської області.

15. Про розгляд заяви Балана Валерія Давидовича щодо присвоєння земельній ділянці для
індивідуального  садівництва окремого  адресного  номера  11  по  вул.Смерековій  в
с.Шпильчина, Львівського району Львівської області.

16. Про розгляд заяви Вдовитченко Ганни Василівни щодо присвоєння земельній ділянці
для індивідуального садівництва окремого адресного номера 13 по вул.Смерековій в
с.Шпильчина, Львівського району Львівської області.

17. Про розгляд заяви Залипського Миколи Григоровича про необхідність оприлюднення
та проведення громадських слухань  щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проєкту «Детальний план території земельної ділянки, для будівництва та
обслуговування  будівлі  телятника,  яка  перебуває  у  приватній  власності  гр.
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Залипського М.Г.,  на території  колишнього господарського двору в с. Малі Ланки ,
Бібрської міської об’єднаної територіальної громади , Львівської обл.».

18. Про  розгляд  заяви  гр.  Пономарьова  Володимира  Юрійовича,  Пташник  Лесі
Михайлівни,  Курча  Ігоря  Миколайовича  про  необхідність  оприлюднення  та
проведення  громадських  слухань  щодо  врахування  громадських  інтересів   під  час
розроблення  проєкту «Детальний план території  для будівництва та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд в с. Лопушна Львівського р-ну
Львівської області».

19. Про  розгляд  листа  начальника  служби  у  справах  дітей  Бібрської  міської  ради
Г.Гриньків щодо взяття на квартирний облік громадян Ржатковської Юлії Іванівни та
зняття з  квартирного обліку  Стойко Катерини Іванівни,  що потребують поліпшення
житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської міської ради.

20. Про  зняття  Сирамудова  Василя  Степановича  з  квартирного  обліку  громадян,  що
потребують поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської міської
ради.

21. Про  виготовлення  проєктно-кошторисної  документації  за  проєктом  «Покращення
меліоративного  стану осушних земель  в  запливі  р.Давидівка  з  метою недопущення
підтоплення  садиб  та  сільськогосподарських  угідь  в  с.Великі  Глібовичі  Бібрської
міської  територіальної  громади Львівського  району Львівської  області  (капітальний
ремонт)».

22. Про  затвердження фінансового  плану  Комунального  некомерційного  підприємства
«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради зі змінами на 2021 рік.

23. Про  розгляд  листа  начальника  служби  у  справах  дітей  Бібрської  міської  ради
Г.Гриньків  щодо  встановлення  опіки  над  майном  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  Хоміцького  Ростислава  Ростиславовича,  Змислої  Марії
Іванівни, Корнака Мар’яна Богдановича.

24. Про  призупинення  роботи ДНЗ “Пізнайко” в  с.В.Глібовичі  у  зв’язку з  підготовкою
дошкільного навчального закладу “Пізнайко” до нового навчального року.

25. Про розгляд заяви Петровської Любов Іванівни щодо надання дозволу на встановлення
газового парапетного котла у власній житловій квартирі №10 по вул.Львівській, 3 в
м.Бібрка, Львівського району Львівської області.

26. Про  розгляд  заяви  Досяка  Володимира  Михайловича  щодо  надання  дозволу  на
встановлення  газових парапетних  конвекторів  у  власній  житловій  квартирі  №14 по
пл.Національного Відродження, 2 в м.Бібрка.

27. Про  розгляд  заяви  Працьовитого  Степана  Ігоровича  щодо  клопотання  перед  ДП
«Бібрський лісгосп» про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту
житлового будинку №30 по вул.Б.Лепкого в м.Бібрка, Львівського району Львівської
області.

28. Про  розгляд  заяви  Василика  Степана  Богдановича  щодо  клопотання  перед  ДП
«Бібрський лісгосп» про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту
житлового будинку №26 по вул.Зеленій в с.Серники, Львівського району Львівської
області.

29. Про  розгляд  заяви  Сисака  Степана  Теодоровича  щодо  клопотання  перед  ДП
«Бібрський лісгосп» про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту
житлового  будинку  №20  по  вул.Котляревського  в  м.Бібрка,  Львівського  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.
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СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт
частини санвузлів  в  адмінприміщенні  Бібрської  міської  ради  по вул.  Тарнавського  22 у
м.Бібрка Львівського району Львівської області».                               

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 14              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 171 додається
СЛУХАЛИ: про  затвердження  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 – 14              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 172 додається
СЛУХАЛИ: про  затвердження  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 – 14              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 173 додається
СЛУХАЛИ: про затвердження 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 – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 174 додається
СЛУХАЛИ:  про  затвердження  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 – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 175 додається
СЛУХАЛИ: про  затвердження  проєктно-кошторисної  документації  за  проєктом
«Капітальний ремонт фасаду (з утепленням горища) з впровадженням енергозберігаючих
технологій  для  ДНЗ "Сонечко"  по  вул.  Уляни  Кравченко,  17  в  м.  Бібрка  Львівського
району Львівської області. Коригування.». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 176 додається
СЛУХАЛИ: про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом  «Капітальний
ремонт  котельні  з  застосуванням  енергозберігаючих  технологій  у  навчальному закладі
ЗЗСО І – ІІ ст. у с. Лани Бібрської міської територіальної громади Львівської області».
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                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 177 додається
СЛУХАЛИ: про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом  «Капітальний
ремонт теплотраси для покращення енергоефективності навчального закладу ЗЗСО І – ІІ
ст. у с. Лани Бібрської міської територіальної громади Львівської області».
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 178 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 – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 179 додається
СЛУХАЛИ: про  затвердження  фінансового  плану  Комунального  некомерційного
підприємства «Новострілищанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» зі
змінами на 2021 рік. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 180 додається
СЛУХАЛИ: про затвердження розпоряджень міського голови.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 181 додається
СЛУХАЛИ: про внесення змін  до складу 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 № 182 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Дмитріва  Петра  Севериновича  щодо  визнання  права  власності  на
житловий будинок в цілому в с.Стоки, хутір Діброва, 2, Львівського району Львівської
області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 183 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Голуб  Софії  Іванівни  про  дозвіл  на  отримання  в  МБТІ  дублікату
втраченого  свідоцтва  про  право  особистої  власності  на  житловий  будинок  з
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господарськими  будівлями  та  спорудами  в  с.Підмонастир  по  вул.Шевченка,  83
Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 184 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Балана  Валерія  Давидовича щодо присвоєння  земельній  ділянці  для
індивідуального  садівництва окремого  адресного  номера  11  по  вул.Смерековій  в
с.Шпильчина, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 185 додається
СЛУХАЛИ: заяву Вдовитченко Ганни Василівни щодо присвоєння земельній ділянці для
індивідуального  садівництва окремого  адресного  номера  13  по  вул.Смерековій  в
с.Шпильчина, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 186 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Залипського Миколи Григоровича про необхідність оприлюднення та
проведення  громадських  слухань  щодо  врахування  громадських  інтересів  під  час
розроблення проєкту «Детальний план території  земельної  ділянки,  для будівництва та
обслуговування  будівлі телятника, яка перебуває у приватній власності гр. Залипського
М.Г.,  на території колишнього господарського двору в с. Малі Ланки , Бібрської міської
об’єднаної територіальної громади , Львівської обл.».
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 187 додається
СЛУХАЛИ: заяву гр.  Пономарьова Володимира Юрійовича, Пташник Лесі Михайлівни,
Курча Ігоря Миколайовича про необхідність оприлюднення та проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проєкту «Детальний
план  території  для  будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,  господарських
будівель і споруд в с. Лопушна Львівського р-ну Львівської області».
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 13                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
                                                       не голосувало – 1
Пономарьова  Світлана  Сергіївна оголосила,  що  вона  є  зацікавленою  стороною  і  участі  у
голосуванні  не братиме (згідно Закону України «Про запобігання корупції»).
ВИРІШИЛИ: рішення № 188 додається
СЛУХАЛИ: листа  начальника служби у справах дітей Бібрської міської ради Г.Гриньків
щодо  взяття  на  квартирний  облік  громадян  Ржатковської  Юлії  Іванівни  та  зняття  з
квартирного  обліку  Стойко  Катерини  Іванівни,  що  потребують  поліпшення  житлових
умов при виконавчому комітеті Бібрської міської ради.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
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                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 189 додається
СЛУХАЛИ: про зняття Сирамудова Василя Степановича з квартирного обліку громадян,
що потребують 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 № 190 додається
СЛУХАЛИ: про  виготовлення  проєктно-кошторисної  документації  за  проєктом
«Покращення  меліоративного  стану  осушних  земель  в  запливі  р.Давидівка  з  метою
недопущення  підтоплення  садиб  та  сільськогосподарських  угідь  в  с.Великі  Глібовичі
Бібрської  міської  територіальної  громади  Львівського  району Львівської  області
(капітальний ремонт)».
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 191 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 № 192 додається
СЛУХАЛИ: листа начальника служби у справах дітей Бібрської міської ради Г.Гриньків
щодо  встановлення  опіки  над  майном  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  Хоміцького  Ростислава  Ростиславовича,  Змислої  Марії  Іванівни,  Корнака
Мар’яна Богдановича.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 193 додається
СЛУХАЛИ: про  призупинення  роботи  ДНЗ  “Пізнайко”  в  с.В.Глібовичі  у  зв’язку  з
підготовкою дошкільного навчального закладу “Пізнайко” до нового навчального року.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 194 додається
СЛУХАЛИ: заяву Петровської  Любов Іванівни щодо надання дозволу на встановлення
газового  парапетного  котла  у  власній  житловій  квартирі  №10 по  вул.Львівській,  3  в
м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
                           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
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у  власній  житловій  квартирі  №10  по  вул.Львівській,  3  в  м.Бібрка,  Львівського  району
Львівської області.
СЛУХАЛИ: заяву  Досяка  Володимира  Михайловича  щодо  надання  дозволу  на
встановлення  газових  парапетних  конвекторів  у  власній  житловій  квартирі  №14 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  газових  парапетних
конвекторів  у  власній  житловій  квартирі  №14  по  пл.Національного  Відродження,  2  в
м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
СЛУХАЛИ: заяву  Працьовитого  Степана  Ігоровича  щодо  клопотання  перед  ДП
«Бібрський  лісгосп»  про  продаж  15  м3 ділової  деревини  хвойної  породи  для  ремонту
житлового  будинку  №30  по  вул.Б.Лепкого  в  м.Бібрка,  Львівського  району  Львівської
області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 15 м 3 ділової
деревини  хвойної  породи Працьовитому  Степану  Ігоровичу для  ремонту  житлового
будинку №30 по вул.Б.Лепкого в м.Бібрка.
СЛУХАЛИ: заяву Василика Степана Богдановича щодо клопотання перед ДП «Бібрський
лісгосп»  про  продаж  15  м3 ділової  деревини  хвойної  породи  для  ремонту  житлового
будинку №26 по вул.Зеленій в с.Серники, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 15 м 3 ділової
деревини хвойної породи Василику Степану Богдановичу для ремонту житлового будинку
№26 по вул.Зеленій в с.Серники.
СЛУХАЛИ: заяву Сисака Степана Теодоровича щодо клопотання перед ДП «Бібрський
лісгосп»  про  продаж  15  м3 ділової  деревини  хвойної  породи  для  ремонту  житлового
будинку №20 по вул.Котляревського в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 15 м 3 ділової
деревини хвойної породи Сисаку Степану Теодоровичу для ремонту житлового будинку
№20 по вул.Котляревського в м.Бібрка.

Бібрський міський голова                             Р.Я.Гринус

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                       С.З.Охримович
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