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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 9 

від 12 липня 2021 року                                                                     м.Бібрка                                                                         

№ 
з/п 

Назва рішення № 

рішень 
№ 

сторінок 

1. Про затвердження Протоколу №1 від 02.07.2021 року засідання 

Комісії та списків дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа. 

209 7 

2. Про внесення змін до Положення про порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану 

Комунальних некомерційних підприємств Бібрської міської 

ради.  

210 14 

3. Про надання дозволу на газифікацію садового будинку. 211 18 

4. Про надання дозволу на під’єднання будівлі базару (м’ясний 

магазин) до міської каналізації та водопроводу. 

212 19 

5. Про надання дозволу парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. 

Шпильчина на виготовлення кошторисної документації та 

проведення робіт з ремонту частини внутрішніх приміщень 

будівлі школи у с. Шпильчина. 

213 20 

6. 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». 

214 21 

7. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт покрівлі і частини вікон закладу дошкільної 

освіти «Пізнайко» у с.Великі Глібовичі Бібрської міської 

територіальної громади Львівської області». 

215 22 

8. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з заміною 

підлоги та дверей в Народного дому у с.Підгородище Бібрської 

міської територіальної громади Львівської області». 

216 23 

9. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом 

«Капітальний ремонт покрівлі (без зміни конфігурації) 

Народного дому у с.Селиська Бібрської міської територіальної 

громади Львівської області». 

217 24 
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П Р О Т О К О Л  № 9 
                        засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 

       від 12.07.2021 року                                                                         м.Бібрка 
       Засідання розпочато о 9.45 год. 
       Засідання завершено о 10.20 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 

Ревула Ярослав Богданович 

Влах Володимир Степанович 

Ястремський Роман Богданович  
Горішний Іван Семенович 

Пономарьова Світлана Сергіївна 

Ткач Софія Михайлівна  
Сурмач Люся Петрівна 
Влах Зоряна Степанівна 

Мельничук Ярослав Володимирович 

 

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

Корж Дарія Андріївна 

Довгаль Оксана Володимирівна 

Став’яж Олена Михайлівна 

Перун Галина Стефанівна 

Хамуляк Мар’ян Іванович 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження Протоколу №1 від 02.07.2021 року засідання Комісії та списків дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 
2. Про розгляд листа директора КНП “ЦПМСД” В.Р.Обаранця про необхідність внесення 

змін до Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану Комунальних некомерційних підприємств Бібрської міської ради. 
3. Про розгляд заяви Іванців Катерини Іванівни, щодо надання дозволу  на газифікацію 

садового будинку по вул.Польовій, 1“а” в м.Бібрка, Львівського району Львівської 

області. 
4. Про розгляд заяви Гринюка Андрія Володимировича щодо надання дозволу на 

під’єднання будівлі базару (м’ясний магазин) до міської каналізації та водопроводу по 

вул.С.Крушельницької, 3 в м.Бібрка, Львівського району, Львівської області. 
5. Про розгляд звернення адміністратора парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. 

Шпильчина о.Олега Дутки щодо надання дозволу парафії Різдва Пресвятої Богородиці 

с. Шпильчина на виготовлення кошторисної документації та проведення робіт з 

ремонту частини внутрішніх приміщень будівлі школи у с. Шпильчина. 
6. 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». 
7. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

покрівлі і частини вікон закладу дошкільної освіти «Пізнайко» у с.Великі Глібовичі 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

8. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт частини 

внутрішніх приміщень з заміною підлоги та дверей в Народного дому у с.Підгородище 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

9. Про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

покрівлі (без зміни конфігурації) Народного дому у с.Селиська 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 – 12; проти – 0; утрималися – 0 
Вирішили: Затвердити порядок денний роботи засідання виконавчого комітету. 
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СЛУХАЛИ: про затвердження Протоколу №1 від 02.07.2021 року засідання Комісії та 

списків дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.                                

               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                    Проголосували: за – 12               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 209 додається 

СЛУХАЛИ: листа директора КНП “ЦПМСД” В.Р.Обаранця про необхідність внесення 

змін до Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану Комунальних некомерційних підприємств Бібрської міської ради.                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                    Проголосували: за – 12               

                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 210 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Іванців Катерини Іванівни, щодо надання дозволу на газифікацію 

садового будинку по вул.Польовій, 1“а” в м.Бібрка, Львівського району Львівської 

області.                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                    Проголосували: за – 12               

                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0  
ВИРІШИЛИ: рішення № 211 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Гринюка Андрія Володимировича щодо надання дозволу на 

під’єднання будівлі базару (м’ясний магазин) до міської каналізації та водопроводу по 

вул.С.Крушельницької, 3 в м.Бібрка, Львівського району, Львівської області. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 12                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 212 додається 
СЛУХАЛИ: звернення адміністратора парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Шпильчина 

о.Олега Дутки щодо надання дозволу парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Шпильчина 

на виготовлення кошторисної документації та проведення робіт з ремонту частини 

внутрішніх приміщень будівлі школи у с. Шпильчина.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 12                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 213 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 – 12                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 214 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

ремонт покрівлі і частини вікон закладу дошкільної освіти «Пізнайко» у с.Великі Глібовичі 

Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 
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                           Проголосували: за – 12                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 215 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний 

ремонт частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги та дверей в Народного дому у 

с.Підгородище Бібрської міської територіальної громади Львівської області». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 12                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 216 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктом «Капітальний ремонт 

покрівлі (без зміни конфігурації) Народного дому у с.Селиська Бібрської міської 

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

                           Проголосували: за – 12                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 217 додається 
 

 

Бібрський міський голова                               Р.Я.Гринус 
 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                       С.З.Охримович 


