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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 10 
від 12 серпня 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 

218 8 

2. Про затвердження переліку платних медичних послуг, що 

надаються Комунальним некомерційним підприємством 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради. 

219 12 

3. Про погодження розміру щомісячної батьківської плати за 

навчання дітей у Бібрській музичній школі. 
220 16 

4. Про необхідність оприлюднення та проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проєкту «Детальний план території земельної 

ділянки, що перебуває у комунальній власності, для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної 

влади та місцевого самоврядування для обслуговування 

нежитлової будівлі з метою зміни цільового призначення , а 

саме для будівництва та обслуговування житлового будинку , 

господарських будівель та споруд у с. Волове по вул. І.Франка , 

№2а , Бібрської міської територіальної громади , Львівської 

обл.». 

221 18 

5. Про необхідність оприлюднення та проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проєкту «Детальний план території земельної 

ділянки (кадастровий номер 4623387200:09:01:0178), що 

перебуває у власності Яськіва Р.П., для ведення особистого 

селянського господарства, з метою зміни цільового 

призначення для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в с. Стоки, 

Бібрської об’єднаної територіальної громади , Львівської обл.». 

222 21 

6. Про необхідність оприлюднення та проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проєкту «Детальний план території кварталу 

індивідуальної житлової забудови садибного типу в межах 

населеного пункту с. Лани по вул Гончарівка 2 ряд, Бібрської 

міської територіальної громади , Львівської області». 

223 24 

7. Про надання дозволу на переведення житлової квартири в 

нежитлові  приміщення. 
224 27 

8. Про надання дозволу на переведення нежитлового приміщення 

будівлі колишнього магазину в житлове  приміщення. 
225 28 

9. Про зняття з квартирного обліку потребуючих поліпшення 

житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської міської 

ради. 

226 29 

10. Про надання дозволу на під’єднання житлового будинку до 

міського водопроводу. 

227 30 

11. Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської ради зі змінами на 2021 рік. 

228 31 
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П Р О Т О К О Л  № 10 
                        засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 
       від 12.08.2021 року                                                                         м.Бібрка 
       Засідання розпочато о 10.00 год. 

       Засідання завершено о 10.40 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: 
Корж Дарія Андріївна 

Довгаль Оксана Володимирівна 

Став’яж Олена Михайлівна 

Перун Галина Стефанівна 

Хамуляк Мар’ян Іванович 

Влах Володимир Степанович 

Ястремський Роман Богданович  
Горішний Іван Семенович 

Пономарьова Світлана Сергіївна 

Ткач Софія Михайлівна  
Сурмач Люся Петрівна 

 

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

Заблоцький Максим Андрійович 

Ревула Ярослав Богданович 

Влах Зоряна Степанівна 

Мельничук Ярослав Володимирович 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд листа директора КНП “ЦПМСД” Бібрської міської ради В.Р.Обаранця про 

необхідність внесення змін та затвердження фінансового плану підприємства на 2021 рік. 
2. Про розгляд листа директора КНП “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради 

Я.В.Мельничука щодо затвердження переліку платних медичних послуг, що надаються 

Комунальним некомерційним підприємством «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської 

ради. 
3. Про розгляд листа начальника відділу культури виконавчого комітету Бібрської міської 

ради Л.Сурмач щодо погодження розміру щомісячної батьківської плати за навчання дітей 

у Бібрській музичній школі. 
4. Про розгляд заяви гр. Люлика Богдана Ярославовича про необхідність оприлюднення та 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проєкту «Детальний план території земельної ділянки, що перебуває у 

комунальній власності, для будівництва та обслуговування будівель органів державної 

влади та місцевого самоврядування для обслуговування нежитлової будівлі з метою зміни 

цільового призначення , а саме для будівництва та обслуговування житлового будинку , 

господарських будівель та споруд у с. Волове по вул. І.Франка , №2а , Бібрської міської 

територіальної громади , Львівської обл.». 
5. Про розгляд заяви гр. Яськіва Романа Петровича про необхідність оприлюднення та 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проєкту «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 

4623387200:09:01:0178), що перебуває у власності Яськіва Р.П., для ведення особистого 

селянського господарства, з метою зміни цільового призначення для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Стоки, 

Бібрської об’єднаної територіальної громади , Львівської обл.». 
6. Про розгляд заяви гр. Михаліни Романа Леонідовича про необхідність оприлюднення та 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проєкту «Детальний план території кварталу індивідуальної житлової 

забудови садибного типу в межах населеного пункту с. Лани по вул Гончарівка 2 ряд, 

Бібрської міської територіальної громади , Львівської області». 
7. Про розгляд заяви Репети Миколи Антоновича, жителя с.Великі Глібовичі, про надання 

дозволу на переведення житлової квартири № 2 по пл. Нац. Відродження, 21 у м.Бібрка в 

нежитлові  приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності. 
8. Про розгляд заяви Савки Івана Івановича, мешканця с.Волощина, вул.Церковна, 10 про 

надання дозволу на переведення нежитлового приміщення будівлі колишнього магазину 

№16 по вул.Воз’єднання у с.Сенів, Львівської області в житлове  приміщення з метою 

проживання. 
9. Про розгляд заяви Кадая Остапа Зіновійовича, жителя м.Львів м.Винники, 

вул.Сухомлинського, 14/74 щодо зняття з квартирного обліку потребуючих поліпшення 

житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської міської ради. 
10. Про розгляд заяви Попської Ірини Миколаївни щодо надання дозволу на під’єднання 

житлового будинку до міського водопроводу по вул.Пекарській, 17 в м.Бібрка, 

Львівського району Львівської області. 
11. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради зі змінами на 2021 рік. 
12. Про розгляд заяви жителів м.Бібрка, вул.Ів.Франка щодо надання дозволу на проведення 

благоустрою прибудинкової території (розбір сараїв які перебувають в аварійному стані) 

поруч з будинком 19“а” по вул.Ів.Франка, Львівського району, Львівської області. 
13. Про розгляд заяви Лішкович Надії Василівни про надання дозволу на прокладання нової 

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

проходить під дорожнім покриттям по вул.Шептицького 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 – 13; проти – 0; утрималися – 0 
Вирішили: Затвердити порядок денний роботи засідання виконавчого комітету. 
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СЛУХАЛИ: листа директора КНП “ЦПМСД” Бібрської міської ради В.Р.Обаранця про 

необхідність внесення змін та затвердження фінансового плану підприємства на 2021 рік.                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                    Проголосували: за – 13               

                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 218 додається 
СЛУХАЛИ: листа директора КНП “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради 

Я.В.Мельничука щодо затвердження переліку платних медичних послуг, що надаються 

Комунальним некомерційним підприємством «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської 

ради.                                

               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                    Проголосували: за – 13               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 219 додається 

СЛУХАЛИ: листа начальника відділу культури виконавчого комітету Бібрської міської 

ради Л.Сурмач щодо погодження розміру щомісячної батьківської плати за навчання дітей 

у Бібрській музичній школі.                                
               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                    Проголосували: за – 13               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0  
ВИРІШИЛИ: рішення № 220 додається 

СЛУХАЛИ: заяву гр. Люлика Богдана Ярославовича про необхідність оприлюднення та 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проєкту «Детальний план території земельної ділянки, що перебуває у 

комунальній власності, для будівництва та обслуговування будівель органів державної 

влади та місцевого самоврядування для обслуговування нежитлової будівлі з метою зміни 

цільового призначення , а саме для будівництва та обслуговування житлового будинку , 

господарських будівель та споруд у с. Волове по вул. І.Франка , №2а , Бібрської міської 

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

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 221 додається 
СЛУХАЛИ: заяву гр. Яськіва Романа Петровича про необхідність оприлюднення та 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проєкту «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 

4623387200:09:01:0178), що перебуває у власності Яськіва Р.П., для ведення особистого 

селянського господарства, з метою зміни цільового призначення для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Стоки, 

Бібрської об’єднаної територіальної громади , Львівської обл.».  

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 222 додається 
СЛУХАЛИ: заяву гр. Михаліни Романа Леонідовича про необхідність оприлюднення та 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проєкту «Детальний план території кварталу індивідуальної житлової 

забудови садибного типу в межах населеного пункту с. Лани по вул Гончарівка 2 ряд, 

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

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 223 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Репети Миколи Антоновича, жителя с.Великі Глібовичі, про надання 

дозволу на переведення житлової квартири № 2 по пл. Нац. Відродження, 21 у м.Бібрка в 

нежитлові  приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 224 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Савки Івана Івановича, мешканця с.Волощина, вул.Церковна, 10 про 

надання дозволу на переведення нежитлового приміщення будівлі колишнього магазину 

№16 по вул.Воз’єднання у с.Сенів, Львівської області в житлове  приміщення з метою 

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

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 225 додається 

СЛУХАЛИ: заяву Кадая Остапа Зіновійовича, жителя м.Львів м.Винники, 

вул.Сухомлинського, 14/74 щодо зняття з квартирного обліку потребуючих поліпшення 

житлових умов при виконавчому комітеті Бібрської міської ради. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 226 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Попської Ірини Миколаївни щодо надання дозволу на під’єднання 

житлового будинку до міського водопроводу по вул.Пекарській, 17 в м.Бібрка, 

Львівського району Львівської області. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 227 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 – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 228 додається 

СЛУХАЛИ: заяву жителів м.Бібрка, вул.Ів.Франка щодо надання дозволу на проведення 

благоустрою прибудинкової території (розбір сараїв які перебувають в аварійному стані) 

поруч з будинком 19“а” по вул.Ів.Франка, Львівського району, Львівської області. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: скерувати листа жителям м.Бібрка, вул.Ів.Франка, 19“а” про те що, 

“виконавчий комітет не заперечує щодо надання дозволу на проведення благоустрою 
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прибудинкової території, а саме демонтаж аварійних сараїв по вул.Ів.Франка, 19“а” в 

м.Бібрка, Львівського району Львівської області”. 
СЛУХАЛИ: заяву Лішкович Надії Василівни про надання дозволу на прокладання нової 

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

проходить під дорожнім покриттям по вул.Шептицького в м.Бібрка, Львівського району 

Львівської області. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: скерувати листа Лішкович Надії Василівні про те, що “виконавчий комітет 

не заперечує щодо надання дозволу на прокладання нової каналізаційної труби з метою 

заміни старої, яка перебуває в незадовільному стані та проходить під дорожнім покриттям 

по вул.Шептицького в м.Бібрка, Львівського району Львівської області”. 

    
 

Бібрський міський голова                               Р.Я.Гринус 
 

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

 
 


