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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 14
від 25 жовтня 2021 року                                                                     м.Бібрка
№
з/п

Назва рішення № 
рішень

№ 
сторінок

1. Про  затвердження  проєктно-кошторисної  документації  за
проєктом «Реставраційні роботи приміщень санвузлів у будівлі
кінотеатру (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний
№2359-М)  у  м.  Бібрка,  пл.  Стрілецька,  1,  Бібрської  міської
територіальної громади».

261 7

2. Про  виготовлення  проєктно-кошторисної  документації  за
проєктом  «Реконструкція  міського  стадіону  у  м.Бібрка
Бібрської міської територіальної громади, Львівської області».

262 8

3. Про  затвердження  Протоколу  №1 засідання  комісії  з  питань
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  та  осіб  з  їх  числа  при  Бібрській
міській раді.

263 9

4. Про надання  соціальної  послуги догляд вдома Сарабурі  Лесі
Василівні.

264 13

5. Про надання  дозволу  Альфавіцькій  Ярославі  Олексіївні  на
під’єднання  до  міської  каналізаційної  мережі житлового
будинку.

265 14

6. Про надання дозволу на встановлення шлагбаума. 266 15

7. Про  зміну  окремого  адресного  номера  по  вул.Торговій  в
м.Бібрка.

267 16

8. Про перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному
обліку  потребуючих  поліпшення  житлових  умов  при
виконавчому комітеті Бібрської міської ради.

268 17

9. Про  погодження  внесення  змін  до штатного  розпису
Комунального  некомерційного  підприємства  «Бібрська  міська
лікарня» Бібрської міської  ради з 01.11.2021 року.

269 18
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П Р О Т О К О Л  № 14
                        засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради
       від 25.10.2021 року                                                                         м.Бібрка
       Засідання розпочато о 10.00 год.
       Засідання завершено о 11.15 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:
Ткач Софія Михайлівна
Став’яж Олена Михайлівна
Перун Галина Стефанівна
Хамуляк Мар’ян Іванович
Влах Володимир Степанович
Ястремський Роман Богданович 
Пономарьова Світлана Сергіївна 
Мельничук Ярослав Володимирович
Заблоцький Максим Андрійович
Горішний Іван Семенович

Відсутні члени виконавчого комітету:
Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради)
Довгаль Оксана Володимирівна
Ревула Ярослав Богданович
Корж Дарія Андріївна
Влах Зоряна Степанівна
Сурмач Люся Петрівна
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про  затвердження  проєктно-кошторисної  документації  за  проєктом  «Реставраційні

роботи  приміщень  санвузлів  у  будівлі  кінотеатру  (пам'ятка  архітектури  місцевого
значення,  охоронний  №2359-М)  у  м.  Бібрка,  пл.  Стрілецька,  1,  Бібрської  міської
територіальної громади».

2. Про  виготовлення  проєктно-кошторисної  документації  за  проєктом  «Реконструкція
міського  стадіону  у  м.Бібрка  Бібрської  міської  територіальної  громади,  Львівської
області».

3. Про  затвердження  Протоколу  №1  засідання  комісії  з  питань  забезпечення  житлом
дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  та  осіб  з  їх  числа  при
Бібрській міській раді.

4. Про розгляд листа директора КЗ “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської
ради  С.Пономарьової  щодо  надання  соціальної  послуги  догляд  вдома  за  рахунок
бюджетних коштів одинокій гр.Сарабурі Лесі Василівні.

5. Про  розгляд  заяви  Альфавіцької  Ярослави  Олексіївни щодо  надання  дозволу  на
під’єднання  житлового  будинку  до  міської  каналізаційної  мережі по  вул.Обширній,
8“а” в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.

6. Про  розгляд  заяви  мешканців  с.Під’ярків  щодо  надання  дозволу  на  встановлення
обмежувача  руху  транспорту  у  вигляді  шлагбаума  на  в’їзді  на  вулицю  Ярову,
Львівського району Львівської області.

7. Про  розгляд  заяви  Ломако  Василя  Миколайовича щодо  зміни  окремого  адресного
номера  житловому  будинку  з  усіма  господарськими  будівлями  та  спорудами  по
вул.Торговій в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.

8. Про розгляд заяви Іванова Ігоря Вікторовича щодо перереєстрації квартирної черги на
2022 рік.

9. Про розгляд листа директора КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради
Я.Мельничука про внесення змін до штатного розпису шляхом перепрофілювання.

10. Про  розгляд  листа  директора  КП  “Перемишлянитеплоенерго”  І.Карашкевича  щодо
встановлення  скоригованого  тарифу на  теплову  енергію,  її  виробництво,
транспортування,  постачання,  для  бюджетних  споживачів  КП
“Перемишлянитеплоенерго” на плановий період 2021-2022 роки.

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  проєктно-кошторисної  документації  за  проєктом
«Реставраційні  роботи  приміщень  санвузлів  у  будівлі  кінотеатру  (пам'ятка  архітектури
місцевого значення, охоронний №2359-М) у м. Бібрка, пл. Стрілецька, 1, Бібрської міської
територіальної громади».                               

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 12              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 261 додається
СЛУХАЛИ: про  виготовлення  проєктно-кошторисної  документації  за  проєктом
«Реконструкція  міського  стадіону  у  м.Бібрка  Бібрської  міської  територіальної  громади,
Львівської області».                              

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 12              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 262 додається
СЛУХАЛИ: про  затвердження  Протоколу  №1 засідання  комісії  з  питань  забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа при
Бібрській міській раді.                              

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 12              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 263 додається
СЛУХАЛИ: листа  директора  КЗ “Центр  надання  соціальних  послуг”  Бібрської  міської
ради  С.Пономарьової  щодо  надання  соціальної  послуги  догляд  вдома  за  рахунок
бюджетних коштів одинокій гр.Сарабурі Лесі Василівні.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 264 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Альфавіцької  Ярослави  Олексіївни  щодо  надання  дозволу  на
під’єднання житлового будинку до міської каналізаційної мережі по вул.Обширній, 8“а” в
м.Бібрка, Львівського району Львівської області. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 265 додається
СЛУХАЛИ: заяву  мешканців  с.Під’ярків  щодо  надання  дозволу  на  встановлення
обмежувача руху транспорту у вигляді шлагбаума на в’їзді на вулицю Ярову, Львівського
району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 266 додається
СЛУХАЛИ: заяву Ломако Василя Миколайовича щодо зміни окремого адресного номера
житловому будинку з усіма господарськими будівлями та спорудами по вул.Торговій в
м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
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                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 267 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Іванова  Ігоря  Вікторовича  щодо  перереєстрації  квартирної  черги  на
2022 рік.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 268 додається
СЛУХАЛИ: листа  директора  КНП  «Бібрська  міська  лікарня»  Бібрської  міської  ради
Я.Мельничука про внесення змін до штатного розпису шляхом перепрофілювання.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 269 додається
СЛУХАЛИ: листа  директора  КП  “Перемишлянитеплоенерго”  І.Карашкевича  щодо
встановлення скоригованого тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання,  для  бюджетних  споживачів  КП  “Перемишлянитеплоенерго”  на плановий
період 2021-2022 роки.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: відкласти розгляд даного питання

   
   Бібрський міський голова                             Р.Я.Гринус

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