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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 12 
від 20 вересня 2021 року                                                                     м.Бібрка                                                                         

№ 
з/п 

Назва рішення № 

рішень 
№ 

сторінок 

1. Про затвердження фінансового плану КНП “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Бібрської міської ради зі змінами 

на 2021 рік. 

232 10 

2. Про внесення змін та затвердження переліку платних медичних 

послуг, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської 

ради. 

233 14 

3. Про передачу майна в оренду, шляхом проведення аукціону за 

адресою смт.Нові Стрілища. 
234 18 

4. Про передачу майна в оренду, шляхом проведення аукціону за 

адресою м.Бібрка. 

235 23 

5. Про виготовлення кошторисної документації за проєктами. 236 28 

6. Про затвердження акту обстеження стану житлового 

приміщення (будинку, квартири), яке зруйновано, стало 

непридатним для проживання або потребує капітального 

ремонту/реконструкції. 

237 29 

7. Про створення Молодіжної ради при Бібрській міській раді та 

затвердження складу ініціативної групи. 
238 33 

8. Про надання дозволу Охримовичу Є.О. на під’єднання до 

міської каналізаційної мережі житлового будинку. 
239 35 

9. Про надання дозволу Охримовичу О.Є. на під’єднання до 

міської каналізаційної мережі житлового будинку. 
240 36 

10. Про надання дозволу на отримання в МБТІ дубліката свідоцтва 

про право особистої власності на житлову квартиру. 

241 37 

11. Про закриття погосподарського номера на домоволодіння 

№10 по вул.Криничній в с.Романів, Львівського району 

Львівської області. 

242 38 

12. Про надання дозволу на здійснення виїзної торгівлі на території 

Бібрської міської ради. 
243 40 

13. Про встановлення опіки над майном дитини, позбавленої 

батьківського піклування, Максимик Анжели Іванівни. 

244 41 
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П Р О Т О К О Л  № 12 
                        засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 
       від 20.09.2021 року                                                                         м.Бібрка 
       Засідання розпочато о 10.30 год. 

       Засідання завершено о 11.40 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: 
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  

Сурмач Люся Петрівна 

Заблоцький Максим Андрійович 

Ревула Ярослав Богданович 

Влах Зоряна Степанівна 

 

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

Ткач Софія Михайлівна 

Мельничук Ярослав Володимирович 

Корж Дарія Андріївна 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд листа т.в.о.директора КНП “ЦПМСД” Бібрської міської ради Г.Наконечної 

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 про необхідність внесення змін та затвердження переліку платних 

медичних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради. 
3. Про розгляд листа директора КП “Перемишлянитеплоенерго” І.Карашкевича щодо 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання для бюджетних споживачів КП “Перемишлянитеплоенерго”, для 

забезпечення стабільної роботи підприємства, в плановому періоді 2021-2022 роки. 
4. Про передачу майна в оренду, шляхом проведення аукціону за адресою смт.Нові 

Стрілища. 
5. Про передачу майна в оренду, шляхом проведення аукціону за адресою м.Бібрка. 
6. Про виготовлення кошторисної документації за проєктами «Поточний ремонт 

приміщення за індексом №21 та частини приміщення за індексом №20 адмінбудинку 

Бібрської міської ради за адресою вул. Тарнавського, 22 м.Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівського району Львівського області» та «Поточний ремонт 

підлоги приміщення за індексом №19 та частини приміщення за індексом №24 

адмінбудинку Бібрської міської ради за адресою вул. Тарнавського, 22 м.Бібрка 

Бібрської міської територіальної громади Львівського району Львівського області». 

7. Про затвердження акту обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), 

яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує капітального 

ремонту/реконструкції. 
8. Про створення Молодіжної ради при Бібрській міській раді та затвердження складу 

ініціативної групи. 

9. Про розгляд заяви Охримовича Євгена Орестовича щодо надання дозволу на 

під’єднання житлового будинку до міської каналізаційної мережі по вул.Галицька, 14 в 

м.Бібрка, Львівського району Львівської області. 
10. Про розгляд заяви Охримовича Ореста Євгеновича щодо надання дозволу на 

під’єднання житлового будинку до міської каналізаційної мережі по вул.Нова, 14 в 

м.Бібрка, Львівського району Львівської області. 

11. Про розгляд заяви Боднар Віри Олександрівни про надання дозволу на отримання в 

МБТІ дубліката свідоцтва про право особистої власності на житлову квартиру №3 в 

м.Бібрка, вул.Шевченка, буд.33, (колишня адреса вул.Шевченка, буд.43“а” кв.3), яка 

належить на праві приватної власності покійній Поляк Л.М., покійному Поляку О.Б., 

Поляк Н.О., Поляк В.О., Поляк О.О., який необхідний для оформлення спадщини. 
12. Про розгляд заяви Хрикіної Любов Степанівни, жительки с.Романів, вул.Підгірна, 21 

щодо закриття погосподарського номера на домоволодіння №10 по вул.Криничній в 

с.Романів, Львівського району Львівської області. 
13. Про розгляд заяви ФОП Кират Богдани Богданівни щодо надання дозволу на 

здійснення виїзної торгівлі на території Бібрської міської ради. 
14. Про встановлення опіки над майном дитини, позбавленої батьківського піклування, 

Максимик Анжели Іванівни. 

15. Про розгляд заяви Сисак Ганни Євгенівни щодо клопотання перед ДП «Бібрський 

лісгосп» про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту покрівлі 

житлового будинку №20 по вул.Котляревського в м.Бібрка, Львівського району 

Львівської області. 
16. Про розгляд заяви Орищин Наталії Дмитрівни щодо клопотання перед ДП «Бібрський 

лісгосп» про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту покрівлі 

житлового будинку №56 по вул.Шевченка в м.Бібрка, Львівського району Львівської 

області. 
17. Про розгляд заяви Моха Володимира Олександровича щодо клопотання перед ДП 
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«Бібрський лісгосп» про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту 

покрівлі житлового будинку №2 по вул.Новій в м.Бібрка, Львівського району 

Львівської області. 
18. Про розгляд заяви Бікташева Рашита Рауфовича щодо клопотання перед ДП 

«Бібрський лісгосп» про продаж 11 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту 

покрівлі житлового будинку №100 по вул.Лесі Українки в с.Великі Глібовичі, 

Львівського району Львівської області. 
19. Про розгляд заяви Остапчука Назара Миколайовича щодо клопотання перед ДП 

«Бібрський лісгосп» про продаж 5 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту 

житлового будинку №18 по вул.Ів.Франка в м.Бібрка, Львівського району Львівської 

області. 

20. Про розгляд заяви Остапчук Іванни Ярославівни щодо клопотання перед ДП 

«Бібрський лісгосп» про продаж 5 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту 

житлового будинку №57 по вул.22 Січня 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: листа т.в.о.директора КНП “ЦПМСД” Бібрської міської ради Г.Наконечної про 

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

                    Проголосували: за – 14               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 232 додається 
СЛУХАЛИ: листа директора КНП “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради 

Я.В.Мельничука про необхідність внесення змін та 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 – 14               

                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 233 додається 
СЛУХАЛИ: листа директора КП “Перемишлянитеплоенерго” І.Карашкевича щодо 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання 

для бюджетних споживачів КП “Перемишлянитеплоенерго”, для забезпечення стабільної 

роботи підприємства, в плановому періоді 2021-2022 роки.                                

               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                    Проголосували: за – 14               
                                                      проти – 0 

                                                      утрималися – 0  
ВИРІШИЛИ: відкласти розгляд даного питання 
СЛУХАЛИ: про передачу майна в оренду, шляхом проведення аукціону за адресою 

смт.Нові Стрілища. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 14                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 234 додається 
СЛУХАЛИ: про передачу майна в оренду, шляхом проведення аукціону за адресою 

м.Бібрка.  
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 14                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 235 додається 
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації за проєктами «Поточний ремонт 

приміщення за індексом №21 та частини приміщення за індексом №20 адмінбудинку 

Бібрської міської ради за адресою вул. Тарнавського, 22 м.Бібрка Бібрської міської 

територіальної громади Львівського району Львівського області» та «Поточний ремонт 

підлоги приміщення за індексом №19 та частини приміщення за індексом №24 

адмінбудинку Бібрської міської ради за адресою вул. Тарнавського, 22 м.Бібрка Бібрської 

міської територіальної громади Львівського району Львівського області». 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 14                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 236 додається 
СЛУХАЛИ: про затвердження акту обстеження стану житлового приміщення (будинку, 

квартири), яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує капітального 

ремонту/реконструкції. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 14                       
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                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 237 додається 
СЛУХАЛИ: про створення Молодіжної ради при Бібрській міській раді та затвердження 

складу ініціативної групи. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 14                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 238 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Охримовича Євгена Орестовича щодо надання дозволу на під’єднання 

житлового будинку до міської каналізаційної мережі по вул.Галицька, 14 в м.Бібрка, 

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

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

                                                       не голосувало – 1  
Охримович Світлана Зеновіївна оголосила, що вона є зацікавленою стороною і участі у 

голосуванні  не братиме (згідно Закону України «Про запобігання корупції»). 
ВИРІШИЛИ: рішення № 239 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Охримовича Ореста Євгеновича щодо надання дозволу на під’єднання 

житлового будинку до міської каналізаційної мережі по вул.Нова, 14 в м.Бібрка, 

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

                           Проголосували: за – 13                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

                                                       не голосувало – 1  
Охримович Світлана Зеновіївна оголосила, що вона є зацікавленою стороною і участі у 

голосуванні  не братиме (згідно Закону України «Про запобігання корупції»). 
ВИРІШИЛИ: рішення № 240 додається 

СЛУХАЛИ: заяву Боднар Віри Олександрівни про надання дозволу на отримання в МБТІ 

дубліката свідоцтва про право особистої власності на житлову квартиру №3 в м.Бібрка, 

вул.Шевченка, буд.33, (колишня адреса вул.Шевченка, буд.43“а” кв.3), яка належить на 

праві приватної власності покійній Поляк Л.М., покійному Поляку О.Б., Поляк Н.О., 

Поляк В.О., Поляк О.О., який необхідний для оформлення спадщини. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 14                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 241 додається 

СЛУХАЛИ: заяву Хрикіної Любов Степанівни, жительки с.Романів, вул.Підгірна, 21 щодо 

закриття погосподарського номера на домоволодіння №10 по вул.Криничній в с.Романів, 

Львівського району Львівської області. 

                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 14                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 242 додається 
СЛУХАЛИ: заяву ФОП Кират Богдани Богданівни щодо надання дозволу на здійснення 

виїзної торгівлі на території Бібрської міської ради. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 14                       
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                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 243 додається 
СЛУХАЛИ: про встановлення опіки над майном дитини, позбавленої батьківського 

піклування, Максимик Анжели Іванівни. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова 

                           Проголосували: за – 14                       

                                                       проти – 0 

                                                       утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 244 додається 
СЛУХАЛИ: заяву Сисак Ганни Євгенівни щодо клопотання перед ДП «Бібрський лісгосп» 

про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту покрівлі 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 м3 ділової 

деревини хвойної породи Сисак Ганні Євгенівні для ремонту покрівлі житлового будинку 

№20 по вул.Котляревського в м.Бібрка, Львівського району Львівської області. 
СЛУХАЛИ: заяву Орищин Наталії Дмитрівни щодо клопотання перед ДП «Бібрський 

лісгосп» про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту покрівлі 

житлового будинку №56 по вул.Шевченка 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 м3 ділової 

деревини хвойної породи Орищин Наталії Дмитрівні для ремонту покрівлі житлового 

будинку №56 по вул.Шевченка в м.Бібрка, Львівського району Львівської області. 

СЛУХАЛИ: заяву Моха Володимира Олександровича щодо клопотання перед ДП 

«Бібрський лісгосп» про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту 

покрівлі житлового будинку №2 по вул.Новій 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 м3 ділової 

деревини хвойної породи Моху Володимиру Олександровичу для ремонту покрівлі 

житлового будинку №2 по вул.Новій в м.Бібрка, Львівського району Львівської області. 
СЛУХАЛИ: заяву Бікташева Рашита Рауфовича щодо клопотання перед ДП «Бібрський 

лісгосп» про продаж 11 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту покрівлі 

житлового будинку №100 по вул.Лесі Українки в с.Великі Глібовичі, 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 11 м3 ділової 

деревини хвойної породи Бікташеву Рашиту Рауфовичу для ремонту покрівлі житлового 

будинку №100 по вул.Лесі Українки в с.Великі Глібовичі, Львівського району Львівської 

області. 
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СЛУХАЛИ: заяву Остапчука Назара Миколайовича щодо клопотання перед ДП 

«Бібрський лісгосп» про продаж 5 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту 

житлового будинку №18 по вул.Ів.Франка 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 5 м3 ділової 

деревини хвойної породи Остапчуку Назару Миколайовичу для ремонту житлового 

будинку №18 по вул.Ів.Франка в м.Бібрка, Львівського району Львівської області. 

СЛУХАЛИ: заяву Остапчук Іванни Ярославівни щодо клопотання перед ДП «Бібрський 

лісгосп» про продаж 5 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту житлового 

будинку №57 по вул.22 Січня 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 5 м3 ділової 

деревини хвойної породи Остапчук Іванні Ярославівні для ремонту житлового будинку 

№57 по вул.22 Січня в м.Бібрка, Львівського району Львівської області. 

    
 

Бібрський міський голова                               Р.Я.Гринус 
 

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

 
 


