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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 8 
від 29 червня 2021 року                                                                     м.Бібрка                                                                         

№ 
з/п 

Назва рішення № 

рішень 
№ 

сторінок 

1. Про затвердження 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». 

195 9 

2. Про затвердження 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».  

196 10 

3. Про затвердження кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт частини вулиці Вітовського від початку 

до стоянки машин у м.Бібрка Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

197 11 

4. Про затвердження кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ФАПу с. 

Підмонастир Бібрської міської територіальної громади 

Львівської області».  

198 12 

5. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ 

«Сонечко» у м. Бібрка Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області».  

199 13 

6. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Реконструкція вуличного освітлення по вул. 

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

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

200 14 

7. Про затвердження кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт приміщень їдальні закладу загальної 

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

територіальної громади Львівської області». 

201 15 

8. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за 

проєктом «Реконструкція пожежно-питного водопроводу по 

вулицях М. Грушевського і Ген. Сагайдачного у м. Бібрка із 

забезпеченням водопостачання по вулицях Т. Шевченка, Л. 

Українки, Нижня села Малі Ланки Перемишлянського району 

Львівської області». 

202 16 

9. Про необхідність оприлюднення та проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів  під час 

розроблення проєкту «Детальний план території земельної 

ділянки в м.Бібрка Львівської області». 

203 17 

10. Про визнання права власності на житловий будинок в м.Бібрка, 

вул. Львівська, буд. 18, Львівського району Львівської області. 

204 20 

11. Про призупинення роботи ДНЗ “Сонечко” в м.Бібрка та 

дошкільних відділень при ОЗЗСО І-ІІІ ст. 

Новострілищанського ліцею ім.Миколи Лебедя у зв’язку з 

підготовкою до нового навчального року. 

205 21 

12. Про створення Комісїї з питань формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції за напрямами придбання житла  для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

206 22 
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числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та 

виплати грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей з метою придбання житла. 

13. Про затвердження інформації про оголошення конкурсу з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 

проведення незалежної оцінки об’єктів комунального майна 

територіальної громади  які підлягають  оренді на 

конкурентних засадах шляхом проведення електронного 

аукціону. 

207 26 

14. Про коригування кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт території дитячого майданчика (з 

встановленням вуличного спортивного обладнання) у с. 

Репехів Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 

208 33 
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П Р О Т О К О Л  № 8 
                        засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 
       від 29.06.2021 року                                                                         м.Бібрка 
       Засідання розпочато о 11.00 год. 

       Засідання завершено о 11.55 год. 
 

П Р И С У Т Н І: 
Гринус Роман Ярославович (Бібрський міський голова) — головуючий на засіданні 
Охримович Світлана Зеновіївна (керуючий справами (секретар) виконавчого комітету) 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ: 
Заблоцький Максим Андрійович 

Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради) 

Став’яж Олена Михайлівна 

Ревула Ярослав Богданович 

Влах Володимир Степанович 

Ястремський Роман Богданович  
Перун Галина Стефанівна  
Пономарьова Світлана Сергіївна 
Хамуляк Мар’ян Іванович  
Ткач Софія Михайлівна  
Сурмач Люся Петрівна 
Влах Зоряна Степанівна 

Мельничук Ярослав Володимирович 

 

Відсутні члени виконавчого комітету: 
Корж Дарія Андріївна 

Довгаль Оксана Володимирівна 

Горішний Іван Семенович 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про затвердження 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». 
2. Про затвердження 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». 
3. Про затвердження кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт частини 

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

територіальної громади Львівської області». 
4. Про затвердження кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень ФАПу с. Підмонастир Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області». 
5. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

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

Львівської області». 
6. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за проєктом «Реконструкція 

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

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 
7. Про затвердження кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт приміщень 

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

територіальної громади Львівської області». 
8. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за проєктом «Реконструкція 

пожежно-питного водопроводу по вулицях М. Грушевського і Ген. Сагайдачного у м. 

Бібрка із забезпеченням водопостачання по вулицях Т. Шевченка, Л. Українки, Нижня села 

Малі Ланки Перемишлянського району Львівської області». 
9. Про розгляд заяви гр. Заблоцької Марти Вікторівни, Голіян Юлії Ігорівни про 

необхідність оприлюднення та проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів  під час розроблення проєкту «Детальний план території земельної 

ділянки в м.Бібрка Львівської області». 

10. Про розгляд заяви Коцюмбас Мирослави Володимирівни (довірена особа Луків Марії 

Іванівни) щодо визнання права власності на житловий будинок в м.Бібрка, вул. Львівська, 

буд. 18, Львівського району Львівської області. 
11. Про розгляд листа начальника відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради 

З.Влах про призупинення роботи ДНЗ “Сонечко” в м.Бібрка та дошкільних відділень при 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. Новострілищанського ліцею ім.Миколи Лебедя у зв’язку з підготовкою до 

нового навчального року. 
12. Про створення Комісїї з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції за 

напрямами придбання житла  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов та виплати грошової компенсації за 

належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла. 
13. Про затвердження інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунального 

майна територіальної громади  які підлягають  оренді на конкурентних засадах шляхом 

проведення електронного аукціону. 
14. Про коригування кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт території 

дитячого майданчика (з встановленням вуличного спортивного обладнання) у с. Репехів 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

15. Про розгляд заяви Скалоцької Галини Михайлівни щодо надання дозволу на встановлення 

газового парапетного котла у власній житловій квартирі №3 по вул.Грушевського, 8 у 

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 – 15; проти – 0; утрималися – 0 
Вирішили: Затвердити порядок денний роботи засідання виконавчого комітету. 
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СЛУХАЛИ: про затвердження 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 – 15               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 195 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження 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 – 15               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 196 додається 

СЛУХАЛИ: про затвердження 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 – 15               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0  
ВИРІШИЛИ: рішення № 197 додається 

СЛУХАЛИ: про затвердження 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 – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 198 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження проєктно-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 – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 199 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження проєктно-кошторисної документації за проєктом 

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

№128 у с. Лани Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 200 додається 

СЛУХАЛИ: про затвердження 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 – 15                       

                                                       проти – 0 
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                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 201 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження проєктно-кошторисної документації за проєктом 

«Реконструкція пожежно-питного водопроводу по вулицях М. Грушевського і Ген. 

Сагайдачного у м. Бібрка із забезпеченням водопостачання по вулицях Т. Шевченка, Л. 

Українки, Нижня села Малі Ланки Перемишлянського району Львівської області».  

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 202 додається 

СЛУХАЛИ: заяву гр. Заблоцької Марти Вікторівни, Голіян Юлії Ігорівни про 

необхідність оприлюднення та проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів  під час розроблення проєкту «Детальний план території земельної 

ділянки в м.Бібрка Львівської області».  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 203 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Коцюмбас Мирослави Володимирівни (довірена особа Луків Марії 

Іванівни) щодо визнання права власності на житловий будинок в м.Бібрка, вул. Львівська, 

буд. 18, Львівського району Львівської області. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 204 додається 
СЛУХАЛИ: листа начальника відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради 

З.Влах про призупинення роботи ДНЗ “Сонечко” в м.Бібрка та дошкільних відділень при 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. Новострілищанського ліцею ім.Миколи Лебедя у зв’язку з підготовкою до 

нового навчального року.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 205 додається 
СЛУХАЛИ: про створення Комісїї з питань формування пропозицій щодо потреби в 

субвенції за напрямами придбання житла  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що 

перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та виплати 

грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою 

придбання житла. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       

                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 206 додається 

СЛУХАЛИ: про затвердження інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 

комунального майна територіальної громади  які підлягають  оренді на конкурентних 

засадах шляхом проведення електронного аукціону. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
                           Проголосували: за – 15                       
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                                                       проти – 0 
                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 207 додається 
СЛУХАЛИ: про коригування 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 – 15                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 208 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Скалоцької Галини Михайлівни щодо надання дозволу на встановлення 

газового парапетного котла у власній житловій квартирі №3 по вул.Грушевського, 8 у 

м.Бібрка, Львівського району Львівської області. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 15                       

                                                       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 №3 по вул.Грушевського, 8 в м.Бібрка, Львівського району 

Львівської області.  

 

 

Бібрський міський голова                               Р.Я.Гринус 
 

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

 


