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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 2 
від  19 лютого 2019 року                                                                     м.Бібрка                                                                         
№ 

з/п 
Назва рішення № 

рішень 

№ 

сторінок 

1. 1. Про затвердження проектно-кошторисної документації за 

проектом «Реконструкція вуличного освітлення 

с.Любешка Перемишлянського району Львівської 

області». 

7 11 

2. 2. Про затвердження кошторисної документації за проектом 

«Реконструкція господарсько-питного-протипожежного 

трубопроводу по вул.Бічна Львівська, Львівська, 22 Січня, 

Леся Курбаса та У.Кравченко у м.Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області». 

8 12 

3. 3. Про затвердження кошторисної документації за проектом 

«Реконструкція каналізаційної мережі адмінбудинку по 

вул.Шкільній, с.Великі Глібовичі, Перемишлянського 

району Львівської області. Коригування». 

9 13 

4. 4. Про затвердження одноразової допомоги на поховання. 10 14 

5. 5. Про надання в оренду нежитлового приміщення за 

адресою: м.Бібрка, пл.Стрілецька, 1 Перемишлянського 

району Львівської обл. 

11 15 

6. 6. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 12 16 

7. 7. Про  необхідність проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів  під час розроблення 

проекту «Детальний план прибудинкової території 

багатоквартирного будинку ОСББ «Райок-Д» по 

вул.Галицька, 113 у м.Бібрка, Перемишлянського району, 

Львівської області». 

13 17 

8. 8. Про необхідність проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів  під час розроблення 

проекту «Детальний план території на земельну ділянку 

площею 25,2000 га (кадастровий номер 

4623381800:03:000:0023) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами у 

с.Великі Глібовичі Великоглібовицької сільської ради 

Перемишлянського району». 

14 20 

9. 9. Про  необхідність проведення громадських слухань  щодо 

врахування громадських інтересів  під час розроблення 

проекту «Детальний план території для будівництва та 

обслуговування будівель та споруд, що знаходяться на 

території бувшого  господарського двору і належить на 

праві власності  в с. Малі Ланки, Перемишлянського 

району, Львівської області». 

15 23 
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10. Про встановлення місць для передвиборної агітації. 16 26 

11. Про надання дозволу на тимчасове встановлення 

інформаційно-агітаційних наметів в м.Бібрка на 

пл.Національного Відродження (центр) та 

вул.Грушевського. 

17 27 

12. Про  затвердження посадових інструкцій. 18 28 

13. Про перереєстрацію квартирного обліку з покійного 

Лаб’яка Андрія Михайловича на дружину. 

19 58 
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П Р О Т О К О Л  № 2 
                       засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради 

       від 19.02.2019 року                                                                      м.Бібрка 

       Засідання розпочато  о 18.00 год. 

 

П Р И С У Т Н І: 

Гринус Роман Ярославович (Бібрський міський голова) 

Охримович Світлана Зеновіївна (керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету) 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ: 

Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради) 

Марочканич Василь Онуфрійович – в.о. старости Великоглібовицького 

старостинського округу 

Кузик Тетяна Федорівна – в.о. старости Ланівського старостинського округу 

Серняк Іван Михайлович – в.о. старости Свірзького старостинського округу 

Влах Володимир Степанович – в.о. старости Стрілківського старостинського 

округу 

Горішний Іван Семенович – в.о. старости Романівського старостинського округу 

Шуліковський Орест Олексійович 

Довгаль Оксана Володимирівна 

Ревула Ярослав Богданович 

Коляда Андрій Степанович 

Охримович Володимир Ігорович 

Гудз Богдан Зеновійович 

Добрянський Андрій Володимирович 

Трефлер Богдан Зіновійович 

Чернятинський Михайло Семенович 

Дулько Віра Миронівна 

Шах Лідія Тарасівна   

Відсутні члени виконавчого комітету: 

Саловський Богдан Йосипович 

Гловацький Іван Львович  

Самофал Іван Миколайович 

Древняк Зеновій Романович 
Штайн Володимир Ярославович 
Федущак Надія Казимирівна 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження проектно-кошторисної документації за проектом 

«Реконструкція вуличного освітлення с.Любешка Перемишлянського району 

Львівської області». 

2. Про затвердження кошторисної документації за проектом «Реконструкція 

господарсько-питного-протипожежного трубопроводу по вул.Бічна Львівська, 

Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса та У.Кравченко у м.Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області». 

3. Про затвердження кошторисної документації за проектом «Реконструкція 

каналізаційної мережі адмінбудинку по вул.Шкільній, с.Великі Глібовичі, 

Перемишлянського району Львівської області. Коригування». 

4. Про затвердження одноразової допомоги на поховання. 

5. Про розгляд листа БО Благодійний фонд «Спадщина» щодо надання в оренду 

нежитлового приміщення за адресою: м.Бібрка, пл.Стрілецька, 1 

Перемишлянського району Львівської обл. 

6. Про розгляд листа генерального директора ТзОВ ТВК «Львівхолод» 

І.М.Пастущака щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

7. Про  розгляд заяви голови правління ОСББ «Райок-Д» Н.С.Падучак  про 

необхідність проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів  під час розроблення проекту «Детальний план прибудинкової 

території багатоквартирного будинку ОСББ «Райок-Д» по вул.Галицька, 113 у 

м.Бібрка, Перемишлянського району, Львівської області». 

8. Про  розгляд заяви директора ТОВ ТВК «Львівський мехсклозавод» Н.С.Леха 

про необхідність проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів  під час розроблення проекту «Детальний план території 

на земельну ділянку площею 25,2000 га (кадастровий номер 

4623381800:03:000:0023) для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами у с.Великі Глібовичі Великоглібовицької сільської ради 

Перемишлянського району». 

9. Про  розгляд заяви Охримовича Зіновія Михайловича про необхідність 

проведення громадських слухань  щодо врахування громадських інтересів  під 

час розроблення проекту «Детальний план території для будівництва та 

обслуговування будівель та споруд, що знаходяться на території бувшого  

господарського двору і належить на праві власності  в с. Малі Ланки, 

Перемишлянського району, Львівської області». 

10. Про встановлення місць для передвиборної агітації. 

11. Про розгляд листів голови Перемишлянської районної організації політичної 

партії ВО «Батьківщина» Ю.Д.Прончака та довіреної особи кандидата на пост 

Президента України Ю.В.Тимошенко в територіальному виборчому окрузі 

№123 Ю.В.Капітанця щодо надання дозволу на тимчасове встановлення 

інформаційно-агітаційних наметів в м.Бібрка на пл.Національного Відродження 

(центр) та вул.Грушевського. 

12. Про розгляд заяви Полуйко Галини Богданівни щодо клопотання перед ДП 

«Бібрський лісгосп» про продаж 6 м
3
 ділової деревини хвойної породи для 

ремонту власного житлового будинку. 

13. Про  затвердження посадових інструкцій заступника Бібрського міського голови 

(з гуманітарних питань); заступника  Бібрського міського  голови  (з  фінансово-

економічних  питань); секретаря Бібрської міської ради; керуючого справами 
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(секретаря) виконавчого комітету; начальника відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету 

Бібрської міської ради; начальника відділу державної реєстрації виконавчого 

комітету Бібрської міської ради; начальника відділу культури, туризму, сім'ї, 

молоді,  спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської 

ради; начальника відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради; 

начальника відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та 

контролю виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

14. Про розгляд заяви Лаб’як Уляни Ігорівни жительки м.Бібрка, 

вул.Г.Тарнавського, 14/1 щодо перереєстрації квартирного обліку з покійного 

Лаб’яка Андрія Михайловича на дружину. 
15. Про розгляд листа Перемишлянської районної ради Р.Андрусишина щодо 

присвоєння юридичної адреси будівлі дитячої консультації в м.Бібрка по 

вул.Галицькій. 
 

 
Бібрський міський голова Гринус Р.Я., зачитав та поставив на голосування порядок 

денний (доповнень та пропозицій не надійшло). 

Проголосували : за – 19 

                             проти – 0 

                             утрималися – 0 

Вирішили: Затвердити порядок денний роботи засідання виконавчого комітету. 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації за проектом 

«Реконструкція вуличного освітлення с.Любешка Перемишлянського району 

Львівської області».                                

                      Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7 додається 

СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації за проектом 

«Реконструкція господарсько-питного-протипожежного трубопроводу по вул.Бічна 

Львівська, Львівська, 22 Січня, Леся Курбаса та У.Кравченко у м.Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області».  

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 8 додається 

СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації за проектом 

«Реконструкція каналізаційної мережі адмінбудинку по вул.Шкільній, с.Великі 

Глібовичі, Перемишлянського району Львівської області. Коригування». 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 9 додається 

СЛУХАЛИ: Про затвердження одноразової допомоги на поховання. 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 10 додається 

СЛУХАЛИ: листа БО Благодійний фонд «Спадщина» щодо надання в оренду 

нежитлового приміщення за адресою: м.Бібрка, пл.Стрілецька, 1 

Перемишлянського району Львівської обл. 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 18 

                                                            проти – 1 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 11 додається 

СЛУХАЛИ: листа генерального директора ТзОВ ТВК «Львівхолод» І.М.Пастущака 

щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 12 додається 

СЛУХАЛИ: заяву голови правління ОСББ «Райок-Д» Н.С.Падучак  про 

необхідність проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів  під час розроблення проекту «Детальний план прибудинкової території 
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багатоквартирного будинку ОСББ «Райок-Д» по вул.Галицька, 113 у м.Бібрка, 

Перемишлянського району, Львівської області». 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 13 додається 

СЛУХАЛИ: заяву директора ТОВ ТВК «Львівський мехсклозавод» Н.С.Леха про 

необхідність проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів  під час розроблення проекту «Детальний план території на земельну 

ділянку площею 25,2000 га (кадастровий номер 4623381800:03:000:0023) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами у с.Великі Глібовичі 

Великоглібовицької сільської ради Перемишлянського району». 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 14 додається 

СЛУХАЛИ: заяву Охримовича Зіновія Михайловича про необхідність проведення 

громадських слухань  щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення 

проекту «Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель та 

споруд, що знаходяться на території бувшого  господарського двору і належить на 

праві власності  в с. Малі Ланки, Перемишлянського району, Львівської області». 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 15 додається 

СЛУХАЛИ: про встановлення місць для передвиборної агітації. 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 16 додається 

СЛУХАЛИ: листи голови Перемишлянської районної організації політичної партії 

ВО «Батьківщина» Ю.Д.Прончака та довіреної особи кандидата на пост 

Президента України Ю.В.Тимошенко в територіальному виборчому окрузі №123 

Ю.В.Капітанця щодо надання дозволу на тимчасове встановлення інформаційно-

агітаційних наметів в м.Бібрка на пл.Національного Відродження (центр) та 

вул.Грушевського. 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 17 додається 

СЛУХАЛИ: заяву Полуйко Галини Богданівни щодо клопотання перед ДП 

«Бібрський лісгосп» про продаж 6 м
3
 ділової деревини хвойної породи для ремонту 

власного житлового будинку. 
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                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: скерувати лист в «Бібрський Держлісгосп» з проханням продати 6 м
3
 

ділової деревини хвойної породи гр. Полуйко Галині Богданівні для ремонту 

власного житлового будинку. 
СЛУХАЛИ: про  затвердження посадових інструкцій заступника Бібрського 

міського голови (з гуманітарних питань); заступника  Бібрського міського  голови  

(з  фінансово-економічних  питань); секретаря Бібрської міської ради; керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету; начальника відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету 

Бібрської міської ради; начальника відділу державної реєстрації виконавчого 

комітету Бібрської міської ради; начальника відділу культури, туризму, сім'ї, 

молоді,  спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської 

ради; начальника відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради; 

начальника відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та 

контролю виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 18 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення № 18 додається 

СЛУХАЛИ: заяву Лаб’як Уляни Ігорівни жительки м.Бібрка, вул.Г.Тарнавського, 

14/1 щодо перереєстрації квартирного обліку з покійного Лаб’яка Андрія 

Михайловича на дружину. 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 19 додається 

СЛУХАЛИ: листа Перемишлянської районної ради Р.Андрусишина щодо 

присвоєння юридичної адреси будівлі дитячої консультації в м.Бібрка по 

вул.Галицькій. 

                               Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова                  

                      Проголосували: за – 19 

                                                            проти – 0 

                                                            утрималися – 0 

ВИРІШИЛИ: повідомити голову Перемишлянської районної ради Р.Андрусишина 

про те, що «присвоєння адресного номера будівлі дитячої амбулаторії Бібрської 

районної лікарні очевидно пов’язано з передачею приміщень амбулаторії в оренду. 

Також у пресі з’являються оголошення відділу з питань управління комунальним 

майном спільної власності територіальних громад міст і сіл Перемишлянського 

району  про передачу в оренду нерухомого майна, яке знаходиться у власності 

Бібрської територіальної громади  або перейде у її власність з  1 квітня 2019 року 

чи  з 1 липня 2019 року відповідно до додатку 9 до рішення Бібрської міської ради  

№15 від 11.01.2019р. та №64 від 08.02.2019р. Тому просимо Вас припинити 

відчуження, передачу в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, 

оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що 

об’єдналися у Бібрську ОТГ , а також тих, які перейдуть у власність Бібрської ОТГ 
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відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад»». 

 

 

Бібрський міський голова                     Р.Я.Гринус 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                С.З.Охримович 

 

 

 

 

                                                 


