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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 16
від 06 грудня 2021 року                                                                     м.Бібрка

№
з/п

Назва рішення № 
рішень

№ 
сторінок

1. Про  розгляд  проєкту  місцевого  бюджету  Бібрської  міської
територіальної громади на 2022 рік.

290 10

2. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного
підприємства  “Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги
Бібрської міської ради зі змінами на 2021 рік.

291 27

3. Про  затвердження  штатного  розпису  Комунального  некомерційного
підприємства  “Бібрська  міська  лікарня”  Бібрської  міської  ради  з
01.12.2021 рік.

292 31

4. Про  затвердження  штатного  розпису  Комунального  некомерційного
підприємства  «Новострілищанська  амбулаторія  загальної  практики-
сімейної медицини».

293 35

5. Про затвердження розпорядження міського голови. 294 37

6. Про затвердження кошторисної документації. 295 39

7. Про  затвердження  плану  роботи  виконавчого  комітету  Бібрської
міської ради на 2022 рік.

296 41

8. Про внесення змін та затвердження посадових інструкцій. 297 44

9. Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів   під  час  розроблення  проєкту «Детальний план території
земельної  ділянки в с.П’ятничани по вул.Галицькій  Жидачівського
району Львівської  області  на території  Соколівської  сільської  ради
орієнтовною  площею  0.25  га  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд».

298 53

10. Про  визначення  та  погодження  об’єктів  та  видів  громадських  та
суспільно  корисних  робіт,  які  відбуватимуть  засуджені  та
адміністративно  покарані  особи  на  території  Бібрської  міської
територіальної громади у 2022 році.

299 56

11. Про надання соціальної послуги догляд вдома. 300 58

12. Про надання соціальної послуги догляд вдома. 301 59

13. Про надання соціальної послуги догляд вдома. 302 60

14. Про надання соціальної послуги догляд вдома. 303 61

15. Про  видачу дубліката свідоцтва про право власності. 304 62

16. Про об’єднання двох нежитлових приміщень з присвоєнням окремої
адреси в м.Бібрка по вул.Франка.І.

305 63

17. Про  визнання права власності  на житловий будинок в цілому по в
м.Бібрка,  вул.Б.Лепкого,  буд.  34  Львівського  району  Львівської
області.

306 64

18. Про  представлення  жительки  с.Вільховець  Главацької  Наталії
Михайлівни до присвоєння  почесного  звання  України  «Мати-
героїня».

307 65

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

308 66

20. Про  покладання  обов’язків  щодо  внесення  в  Єдину  державну
електронну  системуу  сфері  будівництва  в  частині  АРМ  органуз
присвоєння адрес об’єктів будівництва, будинкам, будівлям, окремим
частинам об’єкта, які не є самостійними об’єктами прав на нерухоме
майно.

309 67
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П Р О Т О К О Л  № 16
                        засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради
       від 06.12.2021 року                                                                         м.Бібрка
       Засідання розпочато о 10.00 год.
       Засідання завершено о 11.45 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:
Заблоцький Максим Андрійович
Довгаль Оксана Володимирівна
Ткач Софія Михайлівна
Став’яж Олена Михайлівна
Перун Галина Стефанівна
Хамуляк Мар’ян Іванович
Ревула Ярослав Богданович
Ястремський Роман Богданович 
Горішний Іван Семенович
Влах Володимир Степанович
Пономарьова Світлана Сергіївна 
Мельничук Ярослав Володимирович

Відсутні члени виконавчого комітету:
Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради)
Сурмач Люся Петрівна
Корж Дарія Андріївна
Влах Зоряна Степанівна
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд проєкту місцевого бюджету Бібрської  міської територіальної громади на

2022 рік.
2. Про розгляд листа директора КНП “ЦПМСД” Бібрської міської ради В.Обаранця про

необхідність внесення змін та затвердження фінансового плану підприємства на 2021
рік.

3. Про розгляд  листа  директора  КНП “Бібрська  міська  лікарня”  Бібрської  міської  ради
В.Мельничука про  необхідність  внесення  змін  та  затвердження  штатного  розпису
підприємства з 01.12.2021 року.

4. Про розгляд листа директора КНП «Новострілищанська амбулаторія загальної практики-
сімейної  медицини»  М.Войтович про  необхідність  затвердження  штатного  розпису
підприємства на 2022 рік.

5. Про затвердження розпорядження міського голови №609 від 19.11.2021 року.
6. Про затвердження кошторисної документації.
7. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Бібрської міської ради на 2022

рік.
8. Про внесення змін та затвердження посадових інструкцій.
9. Про  розгляд  заяви  гр.  Підвірної  Мар’яни  Володимирівни про  необхідність

оприлюднення  та  проведення  громадських  слухань  щодо  врахування  громадських
інтересів  під час розроблення проєкту «Детальний план території земельної ділянки в
с.П’ятничани по вул.Галицькій Жидачівського району Львівської області на території
Соколівської  сільської  ради  орієнтовною  площею  0.25  га  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

10. Про  розгляд  листа  Львівського  районного  сектору  №2  філії  Державної  установи
“Центр  пробації”  у  Львівській  області  щодо  визначення  та  погодження  з
Уповноваженим органом з  питань  пробації  переліку  об’єктів,  на  яких  засуджені  та
адміністративно покарані громадяни будуть відбувати громадські та суспільно корисні
роботи на території Бібрської міської територіальної громади у 2022 році.

11. Про розгляд листа директора КЗ “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської
ради  С.Пономарьової  щодо  надання  соціальної  послуги  догляд  вдома  за  рахунок
бюджетних коштів одинокому гр.Колодачу Андрію Романовичу.

12. Про розгляд листа директора КЗ “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської
ради  С.Пономарьової  щодо  надання  соціальної  послуги  догляд  вдома  за  рахунок
бюджетних коштів громадянці похилого віку Шевчун Марії Казимирівні.

13. Про розгляд листа директора КЗ “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської
ради  С.Пономарьової  щодо  надання  соціальної  послуги  догляд  вдома  за  рахунок
бюджетних коштів громадянці похилого віку Ятіній Галині Михайлівні.

14. Про розгляд листа директора КЗ “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської
ради  С.Пономарьової  щодо  надання  соціальної  послуги  догляд  вдома  за  рахунок
бюджетних коштів громадянину похилого віку Дмитруку Андрію Леонтійовичу.

15. Про  розгляд заяви Цвик Ірини Романівни щодо надання дозволу на отримання в МБТІ
дублікату втраченого свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок з
господарськими будівлями та спорудами в с.Глібовичі по вул.Грабник, 9, (колишній
номер буд.22), Львівського району Львівської області.

16. Про розгляд заяви Денисюка Романа Юрійовича щодо надання дозволу на об’єднання
двох  нежитлових  приміщень,  а  саме:  вбудованого  приміщення  магазину  №19/1  та
нежитлового приміщення №1 в будинку №17 в м.Бібрка, вул.Франка І., в самостійний
об’єкт нерухомого майна з присвоєнням окремої адреси.

17. Про розгляд заяви Кузь Любов Андріївни щодо визнання права власності на проведені
переобладнання в житловому будинку в цілому по вул.Б.Лепкого, буд. 34 в м.Бібрка,
Львівського району Львівської області.

18. Про розгляд заяви Главацької Наталії Михайлівни щодо клопотання перед Львівською
РДА про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».
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19. Про розгляд заяви  Михайлів Уляни Володимирівни  щодо перереєстрації  квартирної
черги на 2022 рік.

20. Про  покладання  обов’язків  щодо  внесенняв  Єдину  державну  електронну  системуу
сфері  будівництва  в  частині  АРМ  органуз  присвоєння  адрес  об’єктів  будівництва,
будинкам, будівлям, окремим частинам об’єкта, які не є самостійними об’єктами прав
на нерухоме майно.

21. Про розгляд заяви  Павелко Тетяни Іванівни щодо надання дозволу на встановлення
газового  парапетного  котла  в  житловій  квартирі  №7  по  вул.Уляни  Кравченко,  9  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.
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СЛУХАЛИ: про  розгляд  проєкту  місцевого  бюджету  Бібрської  міської  територіальної
громади на 2022 рік.                               

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 14              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 290 додається
СЛУХАЛИ: лист  директора  КНП  “ЦПМСД”  Бібрської  міської  ради  В.Обаранця про
необхідність внесення змін та затвердження фінансового плану підприємства на 2021 рік.

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 14              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 291 додається
СЛУХАЛИ: лист  директора  КНП  “Бібрська  міська  лікарня”  Бібрської  міської  ради
В.Мельничука про  необхідність  внесення  змін  та  затвердження  штатного  розпису
підприємства з 01.12.2021 року.                              

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 14              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 292 додається
СЛУХАЛИ: лист  директора  КНП  «Новострілищанська  амбулаторія  загальної  практики-
сімейної  медицини»  М.Войтович про  необхідність  затвердження  штатного  розпису
підприємства на 2022 рік.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 293 додається
СЛУХАЛИ: про затвердження розпорядження міського голови №609 від 19.11.2021 року. 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 294 додається
СЛУХАЛИ: про затвердження кошторисної документації.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 295 додається
СЛУХАЛИ: про затвердження плану роботи виконавчого комітету Бібрської міської ради
на 2022 рік.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 296 додається
СЛУХАЛИ: про внесення змін та затвердження посадових інструкцій.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
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ВИРІШИЛИ: рішення № 297 додається
СЛУХАЛИ: заяву гр. Підвірної Мар’яни Володимирівни про необхідність оприлюднення
та  проведення  громадських  слухань  щодо  врахування  громадських  інтересів   під  час
розроблення  проєкту  «Детальний  план  території  земельної  ділянки  в  с.П’ятничани  по
вул.Галицькій  Жидачівського  району  Львівської  області  на  території  Соколівської
сільської ради орієнтовною площею 0.25 га для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд».
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 298 додається
СЛУХАЛИ: лист Львівського районного сектору  №2 філії  Державної  установи “Центр
пробації” у Львівській області щодо визначення та погодження з Уповноваженим органом
з  питань  пробації  переліку  об’єктів,  на  яких  засуджені  та  адміністративно  покарані
громадяни  будуть  відбувати  громадські  та  суспільно  корисні  роботи  на  території
Бібрської міської територіальної громади у 2022 році.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 299 додається
СЛУХАЛИ: лист директора КЗ “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської ради
С.Пономарьової щодо надання соціальної послуги догляд вдома за рахунок бюджетних
коштів одинокому гр.Колодачу Андрію Романовичу.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 300 додається
СЛУХАЛИ: лист директора КЗ “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської ради
С.Пономарьової щодо надання соціальної послуги догляд вдома за рахунок бюджетних
коштів громадянці похилого віку Шевчун Марії Казимирівні.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 301 додається
СЛУХАЛИ: лист директора КЗ “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської ради
С.Пономарьової щодо надання соціальної послуги догляд вдома за рахунок бюджетних
коштів громадянці похилого віку Ятіній Галині Михайлівні.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 302 додається
СЛУХАЛИ: лист директора КЗ “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської ради
С.Пономарьової щодо надання соціальної послуги догляд вдома за рахунок бюджетних
коштів громадянину похилого віку Дмитруку Андрію Леонтійовичу.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 303 додається
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СЛУХАЛИ: заяву  Цвик Ірини Романівни щодо надання дозволу на отримання в МБТІ
дублікату  втраченого  свідоцтва  про право особистої  власності  на  житловий будинок  з
господарськими  будівлями  та  спорудами  в  с.Глібовичі  по  вул.Грабник,  9,  (колишній
номер буд.22), Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 304 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Денисюка  Романа  Юрійовича щодо  надання  дозволу  на  об’єднання
двох  нежитлових  приміщень,  а  саме:  вбудованого  приміщення  магазину  №19/1  та
нежитлового приміщення №1 в будинку №17 в м.Бібрка,  вул.Франка І.,  в самостійний
об’єкт нерухомого майна з присвоєнням окремої адреси.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 305 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Кузь Любов Андріївни щодо визнання права власності  на проведені
переобладнання  в  житловому будинку  в  цілому по  вул.Б.Лепкого,  буд.  34  в  м.Бібрка,
Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 306 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Главацької  Наталії  Михайлівни щодо  клопотання  перед  Львівською
РДА про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 307 додається
СЛУХАЛИ: заяву Михайлів Уляни Володимирівни щодо перереєстрації квартирної черги
на 2022 рік.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 308 додається
СЛУХАЛИ: про  покладання  обов’язків  щодо  внесенняв  Єдину  державну  електронну
системуу  сфері  будівництва  в  частині  АРМ  органу  з  присвоєння  адрес  об’єктів
будівництва,  будинкам,  будівлям,  окремим  частинам  об’єкта,  які  не  є  самостійними
об’єктами прав на нерухоме майно.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 309 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Павелко  Тетяни  Іванівни щодо  надання  дозволу  на  встановлення
газового  парапетного  котла  в  житловій  квартирі  №7  по  вул.Уляни  Кравченко,  9  в
м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 14                      
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                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
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 №7 по вул.Уляни Кравченко, 9 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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