ПРОТОКОЛ
Першого засідання ІІ-ї позачергової сесії Бібрської міської ради
VII-го демократичного скликання
від 12 грудня 2015 р.
Всього обрано депутатів – 22 чол.
Присутні на засіданні – 20 чол.
Відсутні з причини хвороби,
відпустки, відряджень – 2 чол.
Сесія розпочала роботу о 16.00 год.
Присутні депутати:
1. Баб’як Андрій Васильович
2. Білоусова Ольга Зенонівна-Іванівна
3. Грицило Ігор Михайлович
4. Дмитрук Ігор Володимирович
5. Довгаль Оксана Володимирівна
6. Івасів Андрій Петрович
7. Краєвський Орест Йосипович
8. Крупка Роман Степанович
9. Мудло Ярослав Степанович
10. Патецький Іван Степанович
11. Поберейко Володимир Данкович
12. Пономарьов Володимир Юрійович
13. Притула Руслан Романович
14. Рей Микола Васильович
15. Свіжак Світлана Михайлівна
16. Теленько Сергій Євгенович
17. Федущак Надія Казимирівна
18. Чернятинський Михайло Семенович
19. Шах Лідія Тарасівна
20. Швець Олександр Павлович
Відсутні:
1.Царик Любомир Ярополкович
2. Чабан Тарас Євгенович
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СЛУХАЛИ: Бібрського міського голову Р.Я. Гринуса про порядок денний ІІ-ї
позачергової сесії Бібрської міської ради VII демократичного скликання:
Порядок денний
1. Розгляд пропозицій до розробки регіональних програм, програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Бібрки, Шпильчини та Залісся, що
плануються до фінансування з бюджетів різного рівня на 2016-2018 рр.
(доповідає член виконкому Довгаль Олег)
2. Про стан будівництва каналізаційних мереж по вул. Галицькій у м. Бібрка
(доповідає Бібрський міський голова Роман Гринус, співдоповідач – член
виконкому Тарас Чура)
3. Про затвердження Положення про порядок створення, реорганізації та
ліквідації комунальних підприємств м. Бібрка (доповідає Бібрський міський
голова Роман Гринус)
4. Про внесення змін до бюджету Бібрської міської ради у 2015 р.
(доповідає головний бухгалтер
Бібрської міської ради Катерина
Христіна)
5. Про затвердження положення про комісію з повноваженнями у сфері
регулювання земельних відносин та охорони довкілля (доповідає голова
постійної комісії Михайло Чернятинський )
6. Про затвердження положення про комісію з повноваженнями у сфері
соціальних питань, освіти, культури, молодіжної політики та спорту
(доповідає голова постійної комісії Оксана Довгаль )
7. Внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого
комітету Бібрської міської ради (доповідає Бібрський міський голова Роман
Гринус)
8. Розгляд заяв
9. Різне
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СЛУХАЛИ: Розгляд пропозицій до розробки регіональних програм, програми
соціально-економічного та культурного розвитку м.Бібрки, Шпильчини та Залісся,
що плануються до фінансування з бюджетів різного рівня на 2016-2018 рр.
Доповідач - член виконавчого комітету Довгаль О.В.
Проголосували: за –19 , проти – 0 , утрималось – 0 , не голосувало – 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 14 додається.
СЛУХАЛИ: Про стан будівництва каналізаційних мереж по вул. Галицькій у
м. Бібрка
Доповідач - Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач – член
виконкому Чура Т.С.
Проголосували: за –20 , проти – 0 , утрималось – 0 , не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 15 додається.
СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок створення, реорганізації
та ліквідації комунальних підприємств м. Бібрка
Доповідач - Бібрський міський голова Гринус Р.Я.
Проголосували: за – 20, проти – 0, утрималось – 0 , не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 16 додається.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бібрської міської ради у 2015 р.
Доповідач - головний бухгалтер Бібрської міської ради Христіна К.В.
Проголосували: за –20 , проти – 0, утрималось – 0, не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 17 додається.
СЛУХАЛИ: Затвердження положення про комісію з повноваженнями у сфері
регулювання земельних відносин та охорони довкілля
Доповідач - голова постійної комісії Чернятинський М.С.
Проголосували: за –20 , проти – 0, утрималось –0 , не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 18 додається.
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СЛУХАЛИ: Затвердження положення про комісію з повноваженнями у сфері
соціальних питань, освіти, культури, молодіжної політики та спорту
Доповідач - голова постійної комісії Довгаль О.В.
Проголосували: за – 19 , проти –0 , утрималось – 1, не голосувало –0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 19 додається.
СЛУХАЛИ: Внесення змін до кількісного та персонального складу
виконавчого комітету Бібрської міської ради
Доповідач - Бібрський міський голова Гринус Р.Я.
Проголосували: за –20 , проти – 0, утрималось –0 , не голосувало -0
ВИРІШИЛИ:
Рішення за № 20 додається.
СЛУХАЛИ: Заяву Гук Любові Орестівни про звільнення від батьківської
плати за садок у зв’язку з утратою годувальника.
Доповідач – голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної
власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики Бібрської
міської ради Грицило І.М.
Проголосували: за –20 , проти –0 , утрималось – 0 , не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 21 додається.
СЛУХАЛИ: Заяву Мойсей Любові Миколаївни про надання одноразової
грошової допомоги її синові Мойсею Любомиру Олеговичу як учаснику АТО
у сумі 2000 грн
Доповідач – голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної
власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики Бібрської
міської ради Грицило І.М
Проголосували: за –20 , проти –0 , утрималось – 0 , не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 22 додається.
СЛУХАЛИ: Розгляд заяву Заника Володимира Володимировича про надання
одноразової грошової допомоги у сумі 2000 грн. як учаснику АТО
Доповідач – голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної
власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики Бібрської
міської ради Грицило І.М.
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Проголосували: за –20 , проти –0 , утрималось – 0 , не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 23 додається.
СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детального плану
території для будівництва та обслуговування закладу торгівлі по вул. Львівська
в м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області»
Доповідач – голова комісії з повноваженнями у сфері регулювання земельних
відносин та охорони довкілля Чернятинський М.С.
Співдоповідач – директор дирекції розвитку та технічного забезпечення ТзОВ
ТВК «Львівхолод» М.Д.Гонський
Проголосували: за –19 , проти –0 , утрималось – 1 , не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 24 додається.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення ХХ сесії Бібрської міської ради від
11.09.2015 року
Доповідач – голова комісії з повноваженнями у сфері регулювання земельних
відносин та охорони довкілля Чернятинський М.С.
Проголосували: за –20 , проти –0 , утрималось – 0 , не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 25 додається.
СЛУХАЛИ: Звернення до Верховної Ради України та Президента України щодо
призначення повторних виборів Криворізького міського голови
Доповідач – депутат Бібрської міської ради Патецький І.С.
Проголосували: за –20 , проти –0 , утрималось – 0 , не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 26 додається.
СЛУХАЛИ: Заяву Про утворення фракції ГО «Самопоміч» у Бібрській міській
раді VII демократичного скликання
Доповідач – депутат Бібрської міської ради Патецький І.С.
Прийняли до уваги
СЛУХАЛИ: Про вивчення стану будівель та договорів оренди, інвестиційних
зобов’язань власників будівель, приміщень комунальної власності, земель,
прилеглих територій до викуплених і орендованих приміщень, що розташовані в
межах міста, зокрема:
1.Народного Дому «Просвіта» (вул..Торгова, 1)
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2. Земельної ділянки, на якій розташований старий ринок по вул. С.
Крушельницької
Доповідач – депутат Бібрської міської ради Патецький І.С.
Проголосували: за –20 , проти –0 , утрималось – 0 , не голосувало – 0
ВИРІШИЛИ: Рішення за № 27 додається.

Бібрський міський голова Гринус Р.Я. оголосив про те, що сесія не
закрита. Про дату та час проведення наступного засідання ІІ-ї
позачергової сесії Бібрської міської ради VII скликання буде
повідомлено додатково.
Бібрський міський голова

Гринус Р.Я.

Секретар Бібрської міської ради

Федущак Н.К.
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