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ПРОТОКОЛ 

XІV позачергової сесії VII-го скликання 

Бібрської міської ради 

 

від 10 квітня 2020 р.         м. Бібрка 

 Всього обрано депутатів – 26 осіб. 

Присутні на засіданні – 18 осіб. 

Відсутні – 8 осіб. 

Сесія розпочала роботу о 13:00 год. 

 

 

Бібрський міський голова Гринус Роман Ярославович 

Секретар Бібрської міської ради Стах Ігор Ярославович 

 

депутати: 

1. Баб’як Андрій Васильович 

2. Булка Марія Петрівна 

3. Герчаківська Ірина Михайлівна 

4. Гірняк Василь Леонтійович 

5. Дзядик Сергій Євгенович 

6. Дмитрук Ігор Володимирович 

7. Заблоцький Максим Андрійович 

8. Кіс Микола Леонович 

9. Копитко Богдан Михайлович 

10. Курдина Михайло Володимирович 

11. Мороз Любов Станіславівна 

12. Наугольник Мар’ян Володимирович 

13. Олійник Василь Олексійович 

14. Перун Галина Стефанівна 

15. Синишин Тарас Орестович 

16. Сорока Олександр Іванович 

17. Чабан Тарас Євгенович 

 

Відсутні: 

депутати: 

1. Авраменко Галина Володимирівна 

2. Бойко Ольга Євстахівна 

3. Вільчинська Ольга Михайлівна 

4. Кривий Михайло Іванович 

5. Курч Ігор Миколайович 

6. Поберейко Володимир Данкович 

7. Швець Олександр Павлович 

8. Юзва Віра Іванівна 

  



2 

СЛУХАЛИ: Бібрського міського голову Гринуса Р.Я.: у залі зареєстровано 18 депутатів, отже 

засідання XІV-ї позачергової сесії Бібрської міської ради об’єднаної територіальної громади VII 

скликання оголошую відкритим. 

Звучить гімн України. 

 

СЛУХАЛИ: Бібрського міського голову Гринуса Р.Я. про порядок денний XІV-ї позачергової 

сесії Бібрської міської ради VII скликання. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан захворюваності та лікувально-профілактичної допомоги населенню Бібрської 

громади. 

(доповідає: директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської 

ради Горинь О.С.) 

2. Про реалізацію рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Бібрської міської ради від 16.03.2020 р. та від 27. 03.2020 р. року та готовність закладів 

охорони здоров’я, комунальних служб до роботи в умовах загострення епідемічної ситуації та 

карантину. 

(доповідає: голова комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

при виконавчому комітеті Бібрської міської ради Бібрський міський голова Гринус Р.Я., 

співдоповідачі: заступник Бібрського міського голови з гуманітарних питань Довгаль О.В., 

директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради Горинь 

О.С., Директор Центру надання соціальних послуг Пономарьова С.С., керівники комунальних 

підприємств) 

3. Про затвердження заступника Бібрського міського голови. 

(доповідає: Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

4. Про внесення змін до бюджету Бібрської міської ради на 2020 рік. 

(доповідає: Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач головний спеціаліст відділу 

фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету 

Бібрської міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

5. Про розподіл коштів залишку освітньої субвенції. 

(доповідає: начальник відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах З.С., 

висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

6. Про повторний розгляд заяви СПДФО Краєвської Ольги Степанівни на підставі 

Постанови Перемишлянського районного суду Львівської області від 13.10.2016 р. по справі № 

449/661/16-а, яке набрало законної сили та Постанови про відкриття виконавчого провадження 

№ 61582020 від 18.03.2020 р. щодо затвердження звіту про експертну грошову оцінку вартості 

земельної ділянки, що підлягає продажу у власність СПДФО Краєвській Ользі Степанівні та 

знаходиться за адресою: Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Леся 

Курбаса, 17. 

(доповідає: Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Голова комісії – Олійник В.О.) 

7. Розгляд заяв. 

Проголосували: за – 18, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний XIV позачергової сесії Бібрської міської ради VІІ-го 

демократичного скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про стан захворюваності та лікувально-профілактичної допомоги населенню 

Бібрської громади. 

(доповідав: директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської 

ради Горинь О.С.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1836 додається. 
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2. СЛУХАЛИ: Про реалізацію рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Бібрської міської ради від 16.03.2020 р. та від 27. 03.2020 р. року та 

готовність закладів охорони здоров’я, комунальних служб до роботи в умовах загострення 

епідемічної ситуації та карантину. 

(доповідав: голова комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

при виконавчому комітеті Бібрської міської ради Бібрський міський голова Гринус Р.Я., 

співдоповідачі: заступник Бібрського міського голови з гуманітарних питань Довгаль О.В., 

директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради Горинь 

О.С., Директор Центру надання соціальних послуг Пономарьова С.С., керівники комунальних 

підприємств) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1837 додається. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника Бібрського міського голови. 

(доповідав: Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

Заблоцький Максим Андрійович оголосив про наявність конфлікту інтересів та участі в 

голосуванні не братиме (згідно Закону України “Про запобігання корупції”) 

Проголосували: за – 15, проти – 1, утрималось – 2, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1838 додається. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бібрської міської ради на 2020 рік. 

(доповідав: Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач головний спеціаліст відділу 

фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету 

Бібрської міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 18, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1839 додається. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про розподіл коштів залишку освітньої субвенції. 

(доповідав: начальник відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах З.С., 

висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 18, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1840 додається. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про повторний розгляд заяви СПДФО Краєвської Ольги Степанівни на підставі 

Постанови Перемишлянського районного суду Львівської області від 13.10.2016 р. по справі № 

449/661/16-а, яке набрало законної сили та Постанови про відкриття виконавчого провадження 

№ 61582020 від 18.03.2020 р. щодо затвердження звіту про експертну грошову оцінку вартості 

земельної ділянки, що підлягає продажу у власність СПДФО Краєвській Ользі Степанівні та 

знаходиться за адресою: Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Леся 

Курбаса, 17. 

(доповідав: Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Голова комісії – Олійник В.О.) 

Проголосували: за – 1, проти – 16, утрималось – 2, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: відмовити СПДФО Краєвській Ользі Степанівні у затвердженні звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки, що підлягає продажу у власність СПДФО 

Краєвській Ользі Степанівні та знаходиться за адресою: Львівська обл., Перемишлянський 

район, м. Бібрка, вул. Леся Курбаса, 17 (надалі - Звіт), оскільки у Звіті не узгоджено метод за 

результатом якого вибрано кінцеву вартість земельної ділянки і вибраний метод – метод ваг, 

суперечить пункту 6 Методики експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України № 1531 від 11 жовтня 2002 р. У Звіті відсутнє 



4 

обґрунтування відповідної бази оцінки та методичних підходів, методів та оціночних процедур, 

що суперечить пункту 50 Методики експертної грошової оцінки земельної ділянки, пункту 56 

Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", що 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10 вересня 2003 р. Крім того, 

Звіт суперечить ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про оренду землі» у зв’язку із припиненням договору оренди 

землі від 01.06.2005 р. через закінчення строку на який його було укладено, а відтак припинено 

права орендаря, в тому числі переважне право на придбання у власність орендованої земельної 

ділянки. 

Рішення за № 1841 додається. 

 

7. СЛУХАЛИ: повторно Про надання матеріальної допомоги Рурі Іванові Михайловичу. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1842 додається. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Захаркові Павлові Миколайовичу. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1843 додається. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Іванову Ігореві Вікторовичу. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1844 додається. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Бенько Іванні Володимирівні. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1845 додається. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Гебузі Богданові Михайловичу. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1846 додається. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Наконечній Марії Михайлівні. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1847 додається. 
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13. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Наугольнику Михайлові 

Володимировичу. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Наугольник Мар’ян Володимирович оголосив про наявність конфлікту інтересів та участі в 

голосуванні не братиме (згідно Закону України “Про запобігання корупції”) 

Проголосували: за – 18, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1848 додається. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Трефлеру Богданові Зіновійовичу. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1849 додається. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Ганкевич Галині Василівні. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1850 додається. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Охримович Стефанії Іванівні. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; Голова комісії – Дмитрук І.В.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1851 додається. 

 

17. СЛУХАЛИ: заяву Бойка Мирона Івановича (№ 470 від 09.04.2020 р.) про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,6950 га для 

ведення особистого селянського господарства за межами с. Підгородище. 

(доповідав: Бібрський міський голова Гринус Р.Я., висновки постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Голова комісії – Олійник В.О.) 

Проголосували: за – 19, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 1852 додається. 

 

 

Всі питання порядку денного XІV позачергової сесії VІІ-го демократичного скликання 

Бібрської міської ради були розглянуті. 

Бібрський міський голова Гринус Роман Ярославович оголосив XІV позачергову сесію 

Бібрської міської ради VІІ-го скликання закритою. 

Звучить гімн України. 

 

 

Бібрський міський голова ______________________________ Гринус Р.Я. 


