
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XXIII позачергова сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22 листопада 2022 року         № 3822 

м. Бібрка 

 

Про внесення змін в рішення Бібрської міської ради № 102 від 02.04.2021 року 

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р., п. 7 Розділу І 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджену наказом Міністерства 

фінансів України № 879 від 02.09.2014 р., ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства 

та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України 

№ 1000/5 від 18.06.2015 р., на підставі рішення Бібрської міської ради № 1 від 08.12.2020 року 

«Про початок повноважень депутатів Бібрської міської ради», рішення Бібрської міської ради № 

18 від 08.12.2020 року «Про початок реорганізації Суходільської сільської ради шляхом 

приєднання до Бібрської міської ради», рішення Бібрської міської ради № 102 від 02.04.2022 року 

«Про затвердження Передавального акту Суходільської сільської ради», Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни в рішення Бібрської міської ради № 102 від 02.04.2021 року, а саме пункт 2 

даного рішення викласти в наступній редакції: 

2. Прийняти в комунальну власність Бібрської міської ради: 

- будівлю школи в с. Лопушна, вул. Коротка, 1; 

- будівлю школи в с. Суходіл, вул. Шевченка, 22. 

2. Всі інші пункти вищенаведеного рішення залишити без змін.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-

комунального господарства. 

 

 

Бібрський міський голова ______________________ Гринус Р.Я. 


