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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 11

від 30 серпня 2021 року                                                                     м.Бібрка
№
з/п

Назва рішення № 
рішень

№ 
сторінок

1. Про  схвалення  Прогнозу  місцевого  бюджету  Бібрської
міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

229 6

2. Про  затвердження  зміни  чисельності  штатних  одиниць
працівників КП «Рідне місто».

230 22

3. Про затвердження кошторисної документації за проєктом
«Покращення  міліоративного  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)».

231 24
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П Р О Т О К О Л  № 11
                        позачергового засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради
       від 30.08.2021 року                                                                         м.Бібрка
       Засідання розпочато о 09.15 год.
       Засідання завершено о 10.00 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:
Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради)
Заблоцький Максим Андрійович
Ревула Ярослав Богданович
Влах Зоряна Степанівна
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:
Мельничук Ярослав Володимирович
Корж Дарія Андріївна
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення Прогнозу місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на
2022-2024 роки.

2. Про розгляд листа директора КП «Рідне місто» О.В.Боднар про необхідність розгляду,
затвердження зміни чисельності штатних одиниць працівників підрозділу благоустрою
та  зміни  чисельності  штатних  одиниць  у  підрозділі  місцевої  пожежної   охорони
с.Романів у зв’язку із оптимізацією організаційної структури та скороченням штатної
чисельності працівників підприємства з 01.09.2021 року.

3. Про затвердження кошторисної документації за проєктом «Покращення міліоративного
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)».

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  схвалення Прогнозу місцевого бюджету  Бібрської міської  територіальної
громади на 2022-2024 роки.                               

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 16              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 229 додається
СЛУХАЛИ: листа  директора  КП  «Рідне  місто»  О.В.Боднар  про  необхідність  розгляду,
затвердження зміни чисельності штатних одиниць працівників підрозділу благоустрою та
зміни чисельності штатних одиниць у підрозділі місцевої пожежної  охорони с.Романів у
зв’язку  із  оптимізацією  організаційної  структури  та  скороченням  штатної  чисельності
працівників підприємства з 01.09.2021 року.                               

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 16              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 230 додається
СЛУХАЛИ: про  затвердження  кошторисної  документації  за  проєктом  «Покращення
міліоративного  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 – 16              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 231 додається

   

Бібрський міський голова                             Р.Я.Гринус

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