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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 15
від 15 листопада 2021 року                                                                     м.Бібрка
№
з/п

Назва рішення № 
рішень

№ 
сторінок

1. Про  виготовлення  технічних  умов  вуличного  освітлення  села
Під’ярків Львівського району Львівської області.

270 10

2. Про встановлення скоригованого тарифу на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, для бюджетних
споживачів  КП “Перемишлянитеплоенерго”,  розташованих на
території Бібрської міської територіальної громади.

271 11

3. Про затвердження посадової інструкції. 272 13

4. Про виготовлення кошторисної документації. 273 16

5. Про затвердження розпорядження міського голови. 274 18

6. Про  затвердження  тарифів  на  опломбування/розпломбування
лічильників обліку води.

275 20

7. Про  затвердження  тарифів  на  видачу  технічних  умов  на
водопостачання та водовідведення.

276 23

8. Про затвердження зміни розміру посадових окладів. 277 35

9. Про надання соціальної послуги догляд вдома Захарів Ярославі
Іванівні.

278 37

10. Про виділ  1/2  частки  житлового  будинку  в  окремий  об’єкт
нерухомого майна з присвоєнням окремої адреси в с.Лани по
вул.Зелена.

279 38

11. Про виділ  1/2  частки  житлового  будинку  в  окремий  об’єкт
нерухомого майна з присвоєнням окремої адреси в с.Лани по
вул.Зелена.

280 39

12. Про присвоєння окремого адресного номера земельній ділянці
для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

281 40

13. Про надання дозволу Ценьці Олені Петрівні на під’єднання до
міської каналізаційної мережі житлової квартири.

282 41

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

283 42

15. Про  взяття  на  квартирний  облік   потребуючих  поліпшення
житлових умов Безушко Андрія Івановича.

284 43

16. Про  взяття  на  квартирний  облік   потребуючих  поліпшення
житлових умов Гавдульського Романа Петровича.

285 44

17. Про  надання  дозволу  на  проведення  підрізки  (формувальної,
санітарної, омолоджувальної) дерев.

286 45

18. Про надання дозволу на встановлення пам’ятних знаків. 287 46

19. Про  присвоєння  новозбудованому  житловому  будинку
окремого адресного номера по вул.Польовій в с.Репехів.

288 47

20. Про  затвердження актів  приймання-передачі  документів,  акту
вилучення  для  знищення  документів та  акту  приймання-
передачі печатки Служби у справах дітей Новострілищанської
селищної ради.

289 48
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П Р О Т О К О Л  № 15
                        засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради
       від 15.11.2021 року                                                                         м.Бібрка
       Засідання розпочато о 10.00 год.
       Засідання завершено о 11.30 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
Ревула Ярослав Богданович
Ястремський Роман Богданович 
Заблоцький Максим Андрійович
Горішний Іван Семенович
Влах Зоряна Степанівна
Сурмач Люся Петрівна

Відсутні члени виконавчого комітету:
Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради)
Довгаль Оксана Володимирівна
Корж Дарія Андріївна
Влах Володимир Степанович
Пономарьова Світлана Сергіївна 
Мельничук Ярослав Володимирович
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про виготовлення технічних умов вуличного освітлення села  Під’ярків Львівського

району Львівської області.
2. 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.

3. Про затвердження посадової інструкції.
4. Про виготовлення кошторисної документації.
5. Про затвердження розпорядження міського голови №591 від 08.11.2021 року.
6. Про розгляд листа директора КП «Бібрський водоканал» Н.В.Чайки щодо розгляду та

затвердження тарифів на опломбування/розпломбування лічильників обліку води.
7. Про розгляд листа директора КП «Бібрський водоканал» Н.В.Чайки щодо розгляду та

затвердження тарифів на видачу технічних умов на водопостачання та водовідведення
для населення, бюджетних організацій та інших організацій.

8. Про розгляд листа директора КП “Рідне місто” О.Боднар про необхідність розгляду та
затвердження зміни розміру посадових окладів працівників КП «Рідне місто».

9. 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.Захарів Ярославі Іванівні.

10. Про розгляд заяви  Середницького Петра Романовича щодо виділу та визнання права
власності на 1/2 частку житлового будинку в с.Лани, вул.Зелена, буд.7 в окремий об’єкт
нерухомого майна з присвоєнням окремої адреси.

11. Про розгляд заяви Шайди Надії Василівни щодо виділу та визнання права власності на
1/2  частку  житлового  будинку  в  с.Лани,  вул.Зелена,  буд.7  в  окремий  об’єкт
нерухомого майна з присвоєнням окремої адреси.

12. Про  розгляд  заяви  Відіщука  Всеволода  Вікторовича щодо  присвоєння  земельній
ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і  споруд  (присадибна  ділянка) окремого  адресного  номера  по  вул.Церковній  в
с.Шпильчина, Львівського району Львівської області.

13. Про розгляд  заяви  Ценьки Олени Петрівни, жительки м.Бібрка, вул.Ів.Франка, 19а/7
щодо  надання  дозволу  на  під’єднання  житлової  квартири  до  міської  каналізаційної
мережі по вул.Ів.Франка, 19а/7 в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.

14. Про розгляд заяви Сурніної Галини Ярославівни щодо перереєстрації квартирної черги
на 2022 рік.

15. Про розгляд заяви  Безушко Андрія Івановича, жителя с.Малі Ланки, вул.Застінка, 5,
Львівського  району  Львівської  області,  про  прийняття  на  квартирний  облік
потребуючих поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті Бібрської міської
ради.

16. Про  розгляд  заяви  Гавдульського  Романа  Петровича,  жителя  с.Малі  Ланки,
вул.Ів.Франка,  105,  Львівського  району  Львівської  області,  про  прийняття  на
квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті
Бібрської міської ради.

17. Про розгляд листа директора КП “Нові Стрілища” В.М.Коблана щодо надання дозволу
на проведення чистки дерев в парках по вул.І.Франка та вул.Т.Шевченка в смт. Нові
Стрілища та чистку дерев, які перешкоджають проїзду великогабаритного транспорту
та роботі вуличного освітлення на комунальних вулицях в населених пунктах.

18. Про  розгляд  листів  виконавчого  директора  Об’єднаної  єврейської  общини  України
М.Б.Ткача щодо надання  дозволу на  встановлення  пам’ятного  знаку  на  єврейських
кладовищах м.Бібрка, смт.Нові Стрілища, с.Свірж та старому єврейському кладовищі
с.Свірж, Львівської області.

19. Про розгляд заяви Царіци Михайла Васильовича щодо присвоєння окремого адресного
номера  новозбудованому  будинку  по  вул.Польовій  в  с.Репехів,  Львівського  району
Львівської області.
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20. Про  затвердження  актів  приймання-передачі  документів  постійного,  тривалого
зберігання,  акту  вилучення  для  знищення  документів та  акту  приймання-передачі
печатки Служби у справах дітей Новострілищанської селищної ради.

21. Про  розгляд  заяви  Тибінки  Руслана  Романовича щодо  надання  дозволу  на
встановлення газового парапетного котла в житловій квартирі №4 по вул.Шевченка, 33
в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.

22. Про  розгляд  заяви  Білої  Ірини  Григорівни  щодо  клопотання  перед  ДП  “Бібрський
лісгосп”  про  продаж  5  м3 ділової  деревини  хвойної  породи  для  ремонту житлової
квартири №6 по вул.Б.Лепкого, 8 в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.

23. Про розгляд заяви  Козак Надії  Михайлівни  щодо  клопотання перед ДП “Бібрський
лісгосп”  про  продаж 5  м3 ділової  деревини хвойної  породи для ремонту підлоги  в
житловій квартирі №6 по вул.Б.Лепкого, 8 в м.Бібрка, Львівського району Львівської
області.

24. Про розгляд заяви  Солтан Надії Михайлівни  щодо  клопотання перед ДП “Бібрський
лісгосп” про продаж 2 м3 ділової деревини хвойної  породи для ремонту  житлового
будинку №35 по вул.Зарічній в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.

25. Про розгляд заяви Полуйко Галини Богданівни щодо клопотання перед ДП “Бібрський
лісгосп” про продаж 2 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту господарських 
будівель по вул.Галицькій, 25 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 – 12; проти – 0; утрималися – 0
Вирішили: Затвердити порядок денний роботи засідання виконавчого комітету.

6



СЛУХАЛИ: про  виготовлення  технічних  умов  вуличного  освітлення  села  Під’ярків
Львівського району Львівської області.                               

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 12              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 270 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: рішення № 271 додається
СЛУХАЛИ: про затвердження посадової інструкції.                              

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 12              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 272 додається
СЛУХАЛИ: про виготовлення кошторисної документації.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 273 додається
СЛУХАЛИ: про затвердження розпорядження міського голови №591 від 08.11.2021 року. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 274 додається
СЛУХАЛИ: листа  директора  КП  «Бібрський  водоканал»  Н.В.Чайки  щодо  розгляду  та
затвердження тарифів на опломбування/розпломбування лічильників обліку води.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 275 додається
СЛУХАЛИ: листа  директора  КП  «Бібрський  водоканал»  Н.В.Чайки  щодо  розгляду  та
затвердження тарифів на видачу технічних умов на водопостачання та водовідведення для
населення, бюджетних організацій та інших організацій.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 276 додається
СЛУХАЛИ: листа  директора КП “Рідне місто”  О.Боднар про  необхідність  розгляду та
затвердження зміни розміру посадових окладів працівників КП «Рідне місто».
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
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                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 277 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.Захарів Ярославі Іванівні.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 278 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Середницького  Петра Романовича  щодо  виділу  та  визнання  права
власності на 1/2 частку житлового будинку в с.Лани, вул.Зелена, буд.7 в окремий об’єкт
нерухомого майна з присвоєнням окремої адреси.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 279 додається
СЛУХАЛИ: заяву Шайди Надії Василівни щодо виділу та визнання права власності на 1/2
частку житлового будинку в с.Лани, вул.Зелена, буд.7 в окремий об’єкт нерухомого майна
з присвоєнням окремої адреси.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 280 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Відіщука Всеволода Вікторовича щодо присвоєння земельній ділянці
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна  ділянка) окремого  адресного  номера  по  вул.Церковній  в  с.Шпильчина,
Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 281 додається
СЛУХАЛИ: заяву Ценьки Олени Петрівни, жительки м.Бібрка, вул.Ів.Франка, 19а/7 щодо
надання дозволу на під’єднання житлової квартири до міської  каналізаційної мережі по
вул.Ів.Франка, 19а/7 в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 282 додається
СЛУХАЛИ: заяву Сурніної Галини Ярославівни щодо перереєстрації квартирної черги на
2022 рік.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 283 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Безушко  Андрія  Івановича,  жителя  с.Малі  Ланки,  вул.Застінка,  5,
Львівського району Львівської області, про прийняття на квартирний облік потребуючих
поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті Бібрської міської ради.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
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                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 284 додається
СЛУХАЛИ: заяву Гавдульського Романа Петровича, жителя с.Малі Ланки, вул.Ів.Франка,
105,  Львівського  району  Львівської  області,  про  прийняття  на  квартирний  облік
потребуючих  поліпшення  житлових  умов,  при  виконавчому комітеті  Бібрської  міської
ради.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 285 додається
СЛУХАЛИ: листа директора КП “Нові Стрілища” В.М.Коблана щодо надання дозволу на
проведення  чистки  дерев  в  парках  по  вул.І.Франка  та  вул.Т.Шевченка  в  смт.  Нові
Стрілища та чистку дерев, які перешкоджають проїзду великогабаритного транспорту та
роботі вуличного освітлення на комунальних вулицях в населених пунктах.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 286 додається
СЛУХАЛИ: листи  виконавчого  директора  Об’єднаної  єврейської  общини  України
М.Б.Ткача щодо  надання  дозволу  на  встановлення  пам’ятного  знаку  на  єврейських
кладовищах  м.Бібрка,  смт.Нові  Стрілища,  с.Свірж  та  старому  єврейському  кладовищі
с.Свірж, Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 287 додається
СЛУХАЛИ: заяву Царіци  Михайла  Васильовича щодо присвоєння окремого адресного
номера  новозбудованому  будинку  по  вул.Польовій  в  с.Репехів,  Львівського  району
Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 288 додається
СЛУХАЛИ: про  затвердження  актів  приймання-передачі  документів  постійного,
тривалого  зберігання,  акту  вилучення  для  знищення  документів та  акту  приймання-
передачі печатки Служби у справах дітей Новострілищанської селищної ради.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 289 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Тибінки Руслана Романовича щодо надання дозволу на встановлення
газового  парапетного  котла  в  житловій  квартирі  №4  по  вул.Шевченка,  33  в  м.Бібрка,
Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
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ВИРІШИЛИ: повідомити Перемишлянську районну службу Пустомитівського УЕГГ про
те, що виконавчий  комітет  Бібрської міської ради не заперечує проти видачі технічних
умов на виготовлення технічної документації на встановлення газового парапетного котла
у  власній житловій  квартирі  №4  по  вул.Шевченка,  33  в  м.Бібрка,  Львівського  району
Львівської області.
СЛУХАЛИ: заяву Білої Ірини Григорівни щодо клопотання перед ДП “Бібрський лісгосп”
про продаж 5 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту житлової квартири №6 по
вул.Б.Лепкого, 8 в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 5 м3 ділової
деревини хвойної породи Білій Ірині Григорівні для ремонту житлової квартири №6 по
вул.Б.Лепкого, 8 в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
СЛУХАЛИ: заяву  Козак  Надії  Михайлівни  щодо  клопотання  перед  ДП  “Бібрський
лісгосп”  про  продаж  5  м3 ділової  деревини  хвойної  породи для  ремонту підлоги  в
житловій  квартирі  №6  по  вул.Б.Лепкого,  8  в  м.Бібрка,  Львівського  району  Львівської
області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 5 м3 ділової
деревини хвойної породи Козак Надії Михайлівні для ремонту підлоги в житловій квартирі
№6 по вул.Б.Лепкого, 8 в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
СЛУХАЛИ: заяву  Солтан  Надії  Михайлівни  щодо  клопотання  перед  ДП  “Бібрський
лісгосп”  про  продаж  2  м3 ділової  деревини  хвойної  породи для  ремонту  житлового
будинку №35 по вул.Зарічній в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 2 м3 ділової
деревини хвойної породи Солтан Надії Михайлівні для ремонту  житлового будинку №35
по вул.Зарічній в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
СЛУХАЛИ: заяву  Полуйко Галини Богданівни  щодо  клопотання  перед ДП “Бібрський
лісгосп” про продаж 2 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту господарських
будівель по вул.Галицькій, 25 в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 2 м3 ділової
деревини хвойної породи Полуйко Галині Богданівні  для ремонту господарських будівель
по вул.Галицькій, 25 в м.Бібрка, Львівського району Львівської області.

   
   Бібрський міський голова                             Р.Я.Гринус

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