
ПРОТОКОЛ 

ХVІ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

І пленарне засідання 

 

15 грудня  2016 року  сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Зареєстрованих на сесії депутатів –  30 

Головуючий на сесії – Т.Кучма – міський голова 

Секретар сесії –  Н.Броварський 

Лічильна комісія –  В.Бернадович, Р.Грицай 

 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

 

Присутні: 

Громадськість міста 

  

На розгляд сесії запропоновано наступний порядок денний: 

1. Про затвердження порядку денного ХVІ сесії Дрогобицької міської 

ради. 

2. Бюджетні питання 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управлінні 

2.1. Про міський бюджет м. Дрогобича на 2017 рік. 

2.2. Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2016 рік. 

2.3. Про затвердження розпоряджень міського голови про внесення 

змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2016 рік. 

3. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності, 

співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2017 рік. 

 

4. Питання приватизації 

4.1. Про передачу в оренду нежитлових приміщень. 

4.2. Про затвердження методики розрахунку орендної плати за 

користування майном комунальної власності Дрогобицької міської ради. 

4.3. Про передачу холодильної камери. 

4.4. Про виключення об’єкту з переліку об’єктів комунальної власності, 

що підлягають приватизації. 

4.5. Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації, шляхом викупу. 

4.6. Про надання дозволу на списання основних засобів та малоцінного 

інвентаря. 



4.7. Про внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради « 

214 від 31.03.2016 р. “Про внесення змін до рішень Дрогобицької міської 

ради від 18.12.2015 року № 42 “Про припинення (ліквідацію) юридичної 

особи – управління комунальних ресурсів виконавчих органів Дрогобицької 

міської ради”. 

4.8. Про затвердження Програми приватизації комунального майна 

Дрогобицької міської ради. 

 

5. Земельні питання. 

5.1. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

відведення земельних ділянок, у затвердженні проекту відведення та наданні 

в оренду земельної ділянки, у затвердженні матеріалів технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

5.2. Про включення в перелік земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу у власність  

 5.3. Про внесення змін до рішень міської ради  (аукціон) 

 5.4. Про внесення змін до рішень міської ради 

5.5. Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

5.6. Про зміну площі земельної ділянки 

5.7. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів  

5.8. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна 

5.9. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків 

5.10. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків (присадибна ділянка) 

5.11. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва  

5.12.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  

5.13. Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок  

5.14. Про продовження терміну оренди  земельних ділянок та надання в 

оренду земельної ділянки 

5.15. Про припинення права користування земельними  ділянками 

5.16. Про продовження терміну дії  рішень міської ради   

5.17. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки, припинення договору оренди та 

надання в оренду земельної ділянки. 



5.18. Про затвердження Програми  розвитку земельних відносин  

на території Дрогобицької  міської ради на 2017 рік 

6. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 

18.12.2015 № 41 “Про затвердження структури виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання”  

7. Про затвердження нової редакції статуту комунальної  установи 

«Інститут міста Дрогобича» 

8. Про затвердження Програми  сприяння виконанню рішень судів і 

інших виконавчих документів та сплати судового збору на 2017 рік. 

 9. Затвердження комплексної Програми  «Розвиток туризму в місті 

Дрогобичі 2016-2018 роки з змінами та доповненнями у 2017 році» 

10.Питання освіти та культури 

10.1. Про затвердження Програми  соціально-психологічної підтримки  

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей  на  період до 

2018року  

           10.2.  Про затвердження рішення виконавчого комітету від 23.08.2016 

№ 193 “Про затвердження статутів навчальних закладів мм. Дрогобича та 

Стебника у новій редакції”. 

     

  

10.3. Про затвердження  Положення про територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (нова редакція) м. 

Дрогобич. 

10.4. Про придбання житла для особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яка перебуває на квартирному обліку у 

виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради, що користується правом 

позачергового одержання житла. 

11. Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, 

виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах 

масової інформації у 2017 році. 

12. Про затвердження Програми відзначення державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем на 2017 

рік. 

13. Про затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств 

мм. Дрогобича та Стебника. 

соціальних питань. 

14. Різне 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії Н.Броварського 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі В.Бернадовича та 

Р.Грицая 

Результати голосування: за – 28 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Оголошення депутатських звернень та запитань 

І.Дзюрах – озвучила депутатське звернення щодо співпраці депутатів, влади 

та громадськості міста. 

 

Т.Демко – у парковій зоні на вул.. В.Великого масова зрізка дерев. 

 Окремі працівники виконавчого комітету ігнорують запрошення на 

засідання постійних комісій ради. 

 

Ю.Кушлик – проінформував депутатський корпус про пропозиції, які 

розглядалися комісією та представником  шахово – шашкового клубу 

“Софія”  щодо виділення їм приміщення.  

 

Р.Курчик – запропонував прийняти звернення щодо польсько – українських 

стосунків. 

 

О.Дацюк – зібрати погоджувальну раду за участю працівників комунальних 

підприємств для обговорення питання щодо не освоєння бюджетних коштів.  

 Порушив питання очищення дренажної системи у будинку № 33 на 

вул. Шевченка. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: надати слово представнику 

шахово – шашкового клубу “Софія” 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Виступив представник шахово – шашкового клубу “Софія” 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: надати слово голові 

учасників АТО Мартинову 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Виступив голова учасників АТО Мартинов 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХVІ сесії Дрогобицької 

міської ради 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття порядку денного за основу 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Курчик – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження Положення про матеріальне стимулювання працівників 

виконавчого комітету Дрогобицької міської” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання 

працівників виконавчого комітету Дрогобицької міської” включено до 

порядку денного. 

 

Р.Курчик – пропоную включити до порядку денного питання “Про умови 

оплати праці міського голови” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про умови оплати праці міського голови” включено до порядку 

денного. 

 

Р.Курчик – пропоную включити до порядку денного питання “Про втрату 

чинності рішення сесії від 31.03.2016 року №189 «Про затвердження 

плану заходів щодо дотримання жорсткого режиму економій бюджетних 

коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2016 році” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання  “Про втрату чинності рішення сесії від 31.03.2016 року №189 

«Про затвердження плану заходів щодо дотримання жорсткого режиму 

економій бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни у 2016 році”  включено до порядку денного. 

 

Р.Курчик – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

внесення змін до Програми захисту населення і території міст Дрогобича 

та Стебника від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2016 – 2020 роки” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до Програми захисту населення і території 

міст Дрогобича та Стебника від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2016 – 2020 роки” включено до порядку денного. 

 

Р.Курчик – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

Програму фінансової підтримки комунальних підприємств “Житлово – 

експлуатаційне об’єднання Дрогобицької міської ради на 2016 р.” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про Програму фінансової підтримки комунальних 

підприємств “Житлово – експлуатаційне об’єднання Дрогобицької 

міської ради на 2016 р.” включено до порядку денного. 

 

Р.Курчик – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження Програми щодо підготовки до проведення Новорічно – 

різдвяних свят” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Програми щодо підготовки до проведення 

Новорічно – різдвяних свят” включено до порядку денного. 

 

Р.Курчик – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

прийняття звернення щодо недофінансування Програми обласним 

бюджетом” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про прийняття звернення щодо недофінансування Програми 

обласним бюджетом” включено до порядку денного. 

 

О.Дацюк – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження передавальних актів основних засобів та інших 

необоротних активів, документів закладів охорони здоров’я міст 

Дрогобича та Стебника” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 



Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження передавальних актів основних засобів та 

інших необоротних активів, документів закладів охорони здоров’я міст 

Дрогобича та Стебника” включено до порядку денного. 

 

О.Дацюк – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження Програми забезпечення реалізації заходів з фізичної 

культури та спорту у 2017 році” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Програми забезпечення реалізації заходів з 

фізичної культури та спорту у 2017 році” включено до порядку денного. 

 

О.Дацюк – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження Положення про призначення стипендій для провідних 

спортсменів міст Дрогобича та Стебника” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Положення про призначення стипендій для 

провідних спортсменів міст Дрогобича та Стебника” включено до 

порядку денного. 

 

О.Дацюк – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження Програми “Пакунок малюка” на 2017 рік” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Програми “Пакунок малюка” на 2017 рік” 

включено до порядку денного. 

 

О.Дацюк – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

встановлення пам’ятної дошки о. Йосифу Левицькому” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 31 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про встановлення пам’ятної дошки о. Йосифу Левицькому” 

включено до порядку денного. 

 

Т.Демко – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження Програми захисту безпритульних тварин у м. Дрогобичі 

на 2017 – 2020 роки” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ““Про затвердження Програми захисту безпритульних тварин у 

м. Дрогобичі на 2017 – 2020 роки” включено до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про внесення 

змін до “Порядку визначення та відшкодування Дрогобицькій міській 

раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, 

самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних 

ділянок з порушенням законодавства про плату за землю” та 

затвердження складу комісії по визначенню збитків власникам землі та 

землекористувачам”. 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до “Порядку визначення та відшкодування 

Дрогобицькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок 

невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних 

ділянок та використання земельних ділянок з порушенням 

законодавства про плату за землю” та затвердження складу комісії по 

визначенню збитків власникам землі та землекористувачам” включено 

до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної 

ділянки” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



Питання “Про проведення земельних торгів з продажу права оренди 

земельної ділянки” включено до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження уточненої площі земельної ділянки” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження уточненої площі земельної ділянки”  

включено до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу в оренду земельної ділянки” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу в оренду земельної ділянки” 

включено до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про внесення 

змін до рішення міської ради” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до рішення міської ради” включено до 

порядку денного. 

 

Р.Броницький – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

скасування рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради 

від 17.08.2016 № 188 “Про надання дозволу на виготовлення проекту 

“Детального плану території в районі вулиць Станіславська та Пилипа 

Орлика в м. Дрогобич” 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 



Питання “Про скасування рішення виконавчого комітету Дрогобицької 

міської ради від 17.08.2016 № 188 “Про надання дозволу на виготовлення 

проекту “Детального плану території в районі вулиць Станіславська та 

Пилипа Орлика в м. Дрогобич” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного питання “Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування гаражного кооперативу” 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для обслуговування гаражного 

кооперативу” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

прийняття звернення щодо українсько – польських відносин” 

 На голосування ставиться дана пропозиція 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про прийняття звернення щодо українсько – польських 

відносин”  включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому з 

доповненнями 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 489 (рішення № 489 додається) 

 

Бюджетні питання 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління 
 

2. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет м. Дрогобичі на 2017 рік. 

О.Хрущ – на погоджувальній раді прозвучала пропозиція обговорити на І 

пленарному засіданні бюджет на 2017 рік , а голосування з цього питання 

провести на наступному пленарному засіданні. 



Р.Курчик – пропоную сьогодні обговорити міський бюджет на 2017 рік , 

затвердити після прийняття обласного бюджету.   

А.Шевкенич – щодо фінансування медицини у цьому році найгірша 

ситуація. 

О. Савран – дохідна частина формується на основі даних податкової  

інспекції. 

Вихідна частина (витрати)забезпечуються в повному обсязі. Усі 

витрати залишилися на рівні минулого року, крім заробітної плати та 

енергоносіїв. 

О.Розлуцький – чи обговорювалося питання надходження трансфертів за 

пролікованих хворих з інших міст та району? 

О.Савран – 2 млн. трансфертів змогли лише повернути у міський бюджет .  

 Ми звернулися до курівництва району та інших міст з проханням 

закласти у  бюджеті на 2017 рік кошти на оплату за пролікованих хворих у 

нашому місті. 

Р.Курчик – для компенсації пільгових перевезень потрібно знати точну 

кількість пільговиків, тоді закладати ці кошти в бюджеті. 

А.Шевкенич – пропоную розгляд питання “Про міський бюджет м. 

Дрогобичі на 2017 рік” перенести на наступне пленарне засідання. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: перенести розгляд питання 

“Про міський бюджет м. Дрогобичі на 2017 рік” на наступне пленарне 

засідання  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2016 

рік. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 490 (рішення № 490 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови про  

внесення змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2016 рік. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 491 (рішення № 491 додається) 

 



Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування і слухати питання  додатково включені до порядку денного, які 

стосуються фінансів.  

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення сесії від 31.03.2016 року № 189 

“Про затвердження плану заходів щодо дотримання жорсткого режиму 

економій бюджетних коштів і посилення фінансово – бюджетної дисципліни  

у 2016 році 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 492 (рішення № 492 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми захисту населення і 

території міст Дрогобича та Стебника від надзвича йних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2017 – 2020 роки 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 493(рішення № 493 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про програму фінансової підтримки комунальних 

підприємств “Житлово – експлуатаційне об’єднання” Дрогобицької міської 

ради на 2016 р. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 494 (рішення № 494 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми щодо підготовки до проведення 

Новорічно – різдвяних свят. 

О.Хрущ – з даним рішенням депутати не ознайомлені, пропоную не 

поспішати з розглядом цього питання. 



Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: розгляд питання “Про 

затвердження Програми щодо підготовки до проведення Новорічно – 

різдвяних свят” перенести на наступне пленарне засідання. 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення щодо недофінансування Програми 

обласним бюджетом 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 495(рішення № 495 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми “Пакунок малюка” на 2017 рік 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 496(рішення № 496 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: розглянути питання “Про 

затвердження Програми щодо підготовки до проведення Новорічно – 

різдвяних свят”. 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми щодо підготовки до 

проведення Новорічно – різдвяних свят 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 497(рішення № 497 додається) 

 

Оголошено перерву до 14.00 год. 

 



12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2017 

рік 

Доповідач: Г.Біль – начальник відділу економіки 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 498(рішення № 498 додається) 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради 

 

13. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Ю.Кушлик – пропоную у п. 4 термін оренди встановити 35 місяців. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п. 4 читати: “…на термін 

з 01.01.2017 року по 30.11.2019 ” 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Ю.Кушлик  - у п. 12, п.п. 12.1 читати “…до грудня 2017 року” 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п. 12, п.п. 12.2 читати “… 

на період з 01.01.2017 року по 30.12.2017 року” 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 499 (рішення № 499 додається) 

 

Ю.Кушлик – пропоную питання “Про затвердження методики розрахунку 

орендної плати за користування майном комунальної власності Дрогобицької 



міської ради” та “Про надання дозволу на списання основних засобів та 

малоцінного інвентаря”  перенести на наступне пленарне засідання. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про передачу холодильної камери 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 500 (рішення № 500 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про виключення об’єкту  з переліку об’єктів комунальної 

власності, що підлягають приватизації 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 501 (рішення № 501 додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік об’єктів комунальної власності , 

що підлягають приватизації шляхом викупу 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 502 (рішення № 502 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської 

ради № 214 від 31.03.2016 р. “Про внесення змін до рішення Дрогобицької 

міської ради від 18.12.2015 року № 42 “Про припинення (ліквідацію) 

юридичної особи – управління комунальних ресурсів виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради” 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 503 (рішення № 503 додається) 



 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми приватизації комунального 

майна Дрогобицької міської ради на 2017 рік 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 504 (рішення № 504 додається) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: розгляд земельних питань 

перенести на наступне пленарне засідання 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради 

від 18.12.2015 № 41 “Про затвердження структури виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання” 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 505 (рішення № 505 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції статуту комунальної 

установи “Інститут міста Дрогобича” 

Доповідач: В.Кондзьолка – директор установи 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 506 (рішення № 506 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень 

судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору на 2017 рік 

Доповідач: Я.Якимчук – спеціаліст відділу правового забезпечення 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 507 (рішення № 507 додається) 



Питання освіти, культури, спорту та туризму 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради 

 

22. СЛУХАЛИ: Затвердження комплексної Програми “Розвиток туризму в 

місті Дрогобичі 2016 – 2018  роки з змінами та доповненнями у 2017 році” 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 508 (рішення № 508 додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціально – психологічної 

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на період 

до 2020 року 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 509 (рішення № 509 додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету від 

23.08.2016 № 193 “Про затвердження статутів навчальних закладів мм . 

Дрогобича та Стебника у новій редакції” 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 510 (рішення № 510 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (нова редакція) м. 

Дрогобич 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 511 (рішення № 511 додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про придбання житла для особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яка перебуває на квартирному обліку у 



виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради, що користується правом 

позачергового одержання житла 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 512 (рішення № 512 додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення реалізації заходів 

з фізичної культури та спорту у 2017 році 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 513 (рішення № 513 додається) 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про призначення стипендій 

для провідних спортсменів міст Дрогобича та Стебника 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 514 (рішення № 514 додається) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про встановлення пам’ятної  Дошки о. Йосифу Левицькому 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 515 (рішення № 515 додається) 

 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статутів комунальних некомерційних 

підприємств мм. Дрогобича та Стебника 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 516 (рішення № 516 додається) 

 



31. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів основних засобів та 

інших необоротних матеріальних активів, документів закладів охорони 

здоров’я міст Дрогобича та Стебника 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 517 (рішення № 517 додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом 

Дрогобичем на 2017 рік 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 518 (рішення № 518 додається) 

 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської 

ради, виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у 

засобах масової інформації у 2017 році 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 519 (рішення № 519 додається) 

 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження “Програми захисту безпритульних тварин 

у м. Дрогобичі на 2017 – 2021 роки 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 520 (рішення № 520 додається) 

 

35. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення щодо польсько – українських 

стосунків 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 521 (рішення № 521 додається) 

 

36. СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці міського голови 

Доповідач: Р.Курчик – голова комісії  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Курчик – наша комісія пропонує встановити щомісячне преміювання у 

розмірі 200% посадового окладу. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: у п. 3 читати “…200 % 

посадового окладу…” 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 522 (рішення № 522 додається) 

 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про матеріальне 

стимулювання працівників виконавчого комітету Дрогобицької міської ради 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 523 (рішення № 523 додається) 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        Н.Броварський 
 


