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ПРОТОКОЛ 

ІII позачергової сесії VIII-го скликання 

Бібрської міської ради 

від 23 грудня 2020 р. м. Бібрка 

 Всього обрано депутатів – 26 осіб. 

Присутні на засіданні – 23 осіб. 

Відсутні – 3 осіб. 

Сесія розпочала роботу о 14:00 год. 

 

Бібрський міський голова Гринус Роман Ярославович 

Секретар Бібрської міської ради Стах Ігор Ярославович 

 

депутати: 

1. Альфавіцький Андрій Ігорович 

2. Березюк Олег Зеновійович 

3. Гловацький Іван Львович 

4. Гудз Богдан Зенонович 

5. Змислий Ігор Васильович 

6. Іськів Оксана Ярославівна 

7. Комар Богдан Володимирович 

8. Копитко Богдан Михайлович 

9. Костів Богдан Іванович 

10. Курдина Богдан Зіновійович 

11. Курч Ігор Миколайович 

12. Лалак Ігор Семенович 

13. Минурка Любов Василівна 

14. Наугольник Мар’ян Володимирович 

15. Олійник Василь Олексійович 

16. Притула Руслан Романович 

17. Сенишин Орислава Степанівна 

18. Синишин Тарас Орестович 

19. Сподарик Мар’яна Петрівна 

20. Чура Тарас Степанович 

21. Шаровська Мирослава Зіновіївна 

22. Шуліковський Орест Олексійович 

 

Відсутні: 

депутати: 

1. Вільчинська Ольга Михайлівна 

2. Поберейко Володимир Данкович 

3. Трефлер Богдан Зіновійович 

  



2 

СЛУХАЛИ: Бібрського міського голову Гринуса Р.Я.: у залі зареєстровано 23 депутатів, отже 

засідання III позачергової сесії Бібрської міської ради VIII скликання оголошую відкритим. 

Звучить гімн України. 

 

СЛУХАЛИ: Бібрського міського голову Гринуса Р.Я. про порядок денний III позачергової сесії 

Бібрської міської ради VIII скликання. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про місцевий бюджет Бібрської міської ради на 2021 рік. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

2. Про затвердження програм Бібрської міської ради на 2021-2022 роки. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

3. Про кошторис видатків на утримання Бібрської міської ради та виконавчих органів ради 

на 2021 рік. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

4. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

5. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва 

(нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об’єктів комунальної 

власності на території Бібрської міської ради за рахунок коштів бюджету Бібрської міської 

ради. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

6. Про встановлення надбавок міському голові на 2021 рік. 

(доповідає секретар Бібрської міської ради Стах І.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

7. Про внесення змін до показників міського бюджету Бібрської міської ради на 2020 рік. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

8. Про затвердження Положення про старосту. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

9. Про реорганізацію Служби у справах дітей Новострілищанської селищної ради 

Львівської області шляхом приєднання. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

10. Про реорганізацію ККЗ «Палац культури Новострілищанської об’єднаної територіальної 

громади» шляхом приєднання. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу культури, 

туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики Бібрської міської ради Сурмач Л.П.) 
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11. Про реорганізацію комунального закладу «Публічна бібліотека Новострілищанської 

ОТГ» шляхом приєднання до КЗ «Публічна бібліотека Бібрської міської ради». 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу культури, 

туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики Бібрської міської ради Сурмач Л.П.) 

12. Про зміну засновника, найменування опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів «Новострілищанський ліцей імені Миколи Лебедя» Новострілищанської селищної 

ради Львівської області та філій закладу, затвердження положень філій і статуту опорного 

закладу в новій редакції. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу освіти 

виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах З.С.) 

13. Про зміну засновника, найменування Соколівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Жидачівського району Львівської області та затвердження Статуту в новій редакції. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу освіти 

виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах З.С.) 

14. Про зміну засновника, найменування Суходільського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІ ступенів Перемишлянської районної ради Львівської області та його філії, їх реорганізація 

та затвердження положення філії і статуту закладу освіти в новій редакції. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу освіти 

виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах З.С.) 

15. Про зміну засновника та найменування Комунального некомерційного підприємства 

Новострілишанська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Новострілишанської 

селищної ради Львівської області та затвердження Статуту в новій редакції. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

16. Про затвердження структури і загальної чисельності Служби у справах дітей Бібрської 

міської ради. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

17. Про затвердження структури і загальної чисельності Відділу культури, туризму, сім’ї, 

молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу культури, 

туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики Бібрської міської ради Сурмач Л.П.) 

18. Про затвердження структури і загальної чисельності Комунального закладу «Центр 

надання соціальних послуг» Бібрської міської ради та його структурних підрозділів. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач директор Комунального 

закладу «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради Пономарьова С.С.) 

19. Про затвердження структури і загальної чисельності КНП Новострілишанська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини Бібрської міської ради та його структурних 

підрозділів. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

20. Про затвердження структури і загальної чисельності КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради та його структурних підрозділів. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

21. Про забезпечення норм харчування, встановлення плати та надання пільг за харчування 

дітей у закладах освіти Бібрської міської ради. 

(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу освіти 

виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах З.С.) 

22. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради на 2021 рік. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

23. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Новострілишанська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Бібрської міської 

ради на 2021 рік. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

24. Про затвердження розпоряджень Бібрського міського голови. 
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(доповідає Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

25. Розгляд заяв. 

Проголосували: за – 22, проти – 0, утрималось – 1, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний III позачергової сесії Бібрської міської ради VІIІ-го 

демократичного скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про місцевий бюджет Бібрської міської ради на 2021 рік. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосувало: за – 20, проти – 0, утрималось – 4, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 31 додається. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження програм Бібрської міської ради на 2021-2022 роки. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосувало: за – 17, проти – 1, утрималось – 4, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 32 додається. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про кошторис видатків на утримання Бібрської міської ради та виконавчих 

органів ради на 2021 рік. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосувало: за – 17, проти – 0, утрималось – 3, не голосували – 4. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 33 додається. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2021 рік 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосувало: за – 18, проти – 0, утрималось – 3, не голосували – 3. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 34 додається. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об’єктів 

комунальної власності на території Бібрської міської ради за рахунок коштів бюджету Бібрської 

міської ради. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосувало: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 35 додається. 
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6. СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавок міському голові на 2021 рік. 

(доповідав секретар Бібрської міської ради Стах І.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Гринус Роман Ярославович оголосив, що він є зацікавленою стороною і участі в голосуванні не 

братиме (згідно Закону України “Про запобігання корупції”). 

Проголосувало: за – 19, проти – 1, утрималось – 1, не голосували – 3. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 36 додається. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників міського бюджету Бібрської міської ради на 

2020 рік. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосувало: за – 17, проти – 0, утрималось – 6, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 37 додається. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про старосту. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

Проголосувало: за – 23, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 38 додається. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Служби у справах дітей Новострілищанської селищної ради 

Львівської області шляхом приєднання. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

Проголосувало: за – 23, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 39 додається. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію ККЗ «Палац культури Новострілищанської об’єднаної 

територіальної громади» шляхом приєднання. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу культури, 

туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики Бібрської міської ради Сурмач Л.П.) 

Проголосувало: за – 23, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 40 додається. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію комунального закладу «Публічна бібліотека 

Новострілищанської ОТГ» шляхом приєднання до КЗ «Публічна бібліотека Бібрської міської 

ради». 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу культури, 

туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики Бібрської міської ради Сурмач Л.П.) 

Проголосувало: за – 23, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 41 додається. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про зміну засновника, найменування опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів «Новострілищанський ліцей імені Миколи Лебедя» Новострілищанської 

селищної ради Львівської області та філій закладу, затвердження положень філій і статуту 

опорного закладу в новій редакції. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу освіти 

виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах З.С.) 

Проголосувало: за – 23, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 42 додається. 
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13. СЛУХАЛИ: Про зміну засновника, найменування Соколівської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області та затвердження Статуту в новій редакції. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу освіти 

виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах З.С.) 

Проголосувало: за – 24, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 43 додається. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про зміну засновника, найменування Суходільського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Перемишлянської районної ради Львівської області та його філії, 

їх реорганізація та затвердження положення філії і статуту закладу освіти в новій редакції. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу освіти 

виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах З.С.) 

Проголосувало: за – 23, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 44 додається. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про зміну засновника та найменування Комунального некомерційного 

підприємства Новострілишанська амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

Новострілишанської селищної ради Львівської області та затвердження Статуту в новій 

редакції. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

Проголосувало: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 45 додається. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури і загальної чисельності Служби у справах дітей 

Бібрської міської ради. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

Проголосувало: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 46 додається. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури і загальної чисельності Відділу культури, 

туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської 

ради. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу культури, 

туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики Бібрської міської ради Сурмач Л.П.) 

Проголосувало: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 47 додається. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури і загальної чисельності Комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради та його структурних підрозділів. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач директор Комунального 

закладу «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради Пономарьова С.С.) 

Проголосувало: за – 21, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 3. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 48 додається. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури і загальної чисельності КНП Новострілишанська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини Бібрської міської ради та його структурних 

підрозділів. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

Проголосувало: за – 21, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 3. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 49 додається. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури і загальної чисельності КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради та його структурних підрозділів. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я.) 

Проголосувало: за – 21, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 3. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення за № 50 додається. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про забезпечення норм харчування, встановлення плати та надання пільг за 

харчування дітей у закладах освіти Бібрської міської ради. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу освіти 

виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах З.С.) 

Проголосувало: за – 21, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 3. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 51 додається. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради на 2021 

рік. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосувало: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 52 додається. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Новострілишанська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Бібрської міської ради на 2021 рік. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосувало: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 53 додається. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень Бібрського міського голови. 

(доповідав Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач начальник відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Сенишин О.С., висновки постійної комісії з економічних питань, фінансів та 

бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосувало: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 54 додається. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Мазур Надії Миколаївні. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосували: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 55 додається. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Курницькому Романові Володимировичу. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосували: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 56 додається. 

 

27. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Гаргай Ірині Ярославівні. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосували: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 57 додається. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Рибіцькій Стефанії Степанівні. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосували: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення за № 58 додається. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Залипській Лесі Іванівні. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосували: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 59 додається. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Іванішин Марії Ігорівні. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосували: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 60 додається. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Налієвій Марії Михайлівні. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосували: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 61 додається. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Сновидовичу Олексі Антоновичу. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосували: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 62 додається. 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Боднару Ярославові Михайловичу. 

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

питань, фінансів та бюджету, Голова комісії – Гловацький І.Л.) 

Проголосували: за – 22, проти – 0, утрималось – 0, не голосували – 2. 

ВИРІШИЛИ: Рішення за № 63 додається. 

 

34. СЛУХАЛИ: Бібрського міського голову Гринус Р.Я., який зачитав звернення Львівської 

обласної партійної організації “Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” про утворення 

фракції в Бібрській міській раді. 

 

35. СЛУХАЛИ: Бібрського міського голову Гринус Р.Я., який зачитав звернення групи 

депутатів Бібрської міської ради про утворення міжфракційної депутатської групи «Великі 

Глібовичі» в Бібрській міській раді. 

 

Всі питання порядку денного III позачергової сесії VІІI-го демократичного скликання 

Бібрської міської ради були розглянуті. 

Бібрський міський голова Гринус Роман Ярославович оголосив III позачергову сесію 

Бібрської міської ради VІІI-го скликання закритою. 

Звучить гімн України. 

 

 

Бібрський міський голова _______________________ Гринус Р.Я. 


