
 

ПРОТОКОЛ 

ХVІ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

ІІ пленарне засідання 

 

20 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 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного ХУІ сесії 

Дрогобицької міської ради. 

Ю.Кушлик – пропоную включити до порядку денного питання “Про взяття 

на баланс нежитлового приміщення за адресою: м. Дрогобич вул. 

Грушевського, 76” . 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про взяття на баланс нежитлового приміщення за адресою: м. 

Дрогобич вул. Грушевського, 76” включено до порядку денного. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 524 (рішення № 524 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування і слухати першими питання “Про затвердження методики 

розрахунку орендної плати за користування майном комунальної власності 

Дрогобицької міської ради”, “Про надання дозволу на списання основних 



засобів та малоцінного інвентаря”,  “Про взяття на баланс нежитлового 

приміщення за адресою: м. Дрогобич вул. Грушевського, 76”. 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження методики розрахунку орендної плати за 

користування майном комунальної власності Дрогобицької міської ради  

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – пропоную у п. 48 додатку до рішення доповнити “громадські 

неприбуткові організації” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 11 

     проти – 7 

     утрималось – 6 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить 

 

Р.Курчик – у п. 49 додатку до рішення читати ”20 грн.” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 16 

     проти – 3 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить 

 

Р.Муль – пропоную зняти з розгляду п. 25.3 додатку до рішення  

О.Жуковська – не можна порівнювати дитячі кондитерські кафе та бари, де 

реалізовують алкогольні напої. 

О.Хрущ -  багато зауважень до даної методики, чи доцільно затверджувати її 

сьогодні? 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 5 

     проти – 1 

     утрималось – 10 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 



3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів та 

малоцінного інвентаря. 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Ю.Кушлик – оскільки комісії не мала змоги оглянути весь інвентар та 

малоцінні засоби окремі пункти з додатків потрібно вилучити. 

 Дод. № 1  - вилучити пункти 4, 23, 26, 28 – 30, 34 – 36, 39.  

Дод. № 3 – вилучити “Гінекологічне відділення”, “Господарська 

служба” пункти 3 – 9, “флешка – 3 шт.”. 

Дод. 5 – “ЗОШ № 14”, “ДНЗ № 29”, “ЗОШ № 3”, “ЗОШ  № 5”, “ЗОШ  

14”, “ДНЗ № 6”, “ДНЗ № 12”, “ДНЗ № 15”, “ДНЗ № 24”, “ДНЗ № 27”, “ДНЗ 

№ 28”, “ЗОШ № 4”, “ЗОШ № 15”,“ЗОШ № 16”,  БНТТУМ, Палац, дитячо – 

юнацької творчості школярів, ДЮСШ, ДНЗ № 20, ДНЗ № 30, ЗОШ № 7, 

ЗОШ № 13. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому зі змінами 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 525 (рішення № 525 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про взяття на баланс нежитлового приміщення за адресою: м. 

Дрогобич вул. Грушевського, 76 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії 

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 № 526 (рішення № 526 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет м. Дрогобича на 2017 рік 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансово управління 

Поставили запитання, внесли пропозиції: 

О.Дацюк 

О.Балог 

Р.Муль 

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

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 527 (рішення № 527 додається) 

 

Земельні питання 

Доповідач: О.Балог – голова постійної комісії з питань регулювання 

земельних відносин 

 

6. СЛУХАЛИ: 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). 

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

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 528 (рішення № 528 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу  у власність 

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 № 529 (рішення № 529 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень 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 № 530 (рішення № 530 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради 

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 № 531 (рішення № 531 додається) 

 



9. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Ю.Кушлик – пропоную у п.п. 1.35 доповнити:“надавати вільний 

безперешкодний доступ мешканцям сусідніх будинків до дитячого 

майданчику” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

Результати голосування: за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 532 (рішення № 532 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про зміну площі земельної ділянки 

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

Результати голосування: за – 26 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 533 (рішення № 533 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

гаражів 

О.Балог – у п.п. 1.5 допущено технічну помилку щодо площі земельної 

ділянки - потрібно читати 20 кв.м.  

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

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 534 (рішення № 534 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – у п.п. 1.1. зміни у площі земельної ділянки 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п.п. 1.1. внести зміни у 

площу земельної ділянки 

Результати голосування: за – 25 

     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 № 535 (рішення № 535 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків 

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

Результати голосування: за – 21 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 536 (рішення № 536 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків (присадибна ділянка) 

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 № 537 (рішення № 537 додається) 

 



15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.7 (Н.Головко) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.7 

(Н.Головко) 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.7 (Н.Головко) знято з розгляду  

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 538 (рішення № 538 додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  

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

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 539 (рішення № 539 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

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

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 540 (рішення № 540 додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну оренди земельних ділянок та 

надання в оренду земельних ділянок 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 23 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Муль – пропоную у п.п. 2.1 встановити оренду терміном на 10 років. 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог -  пропоную доповнити дане рішення п.п. 2.2. КП “Дрогобицький 

ринок земельну ділянку площею 0,1000 га. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

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 № 541 (рішення № 541 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельними ділянками 

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

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 542 (рішення № 542 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішень міської ради 

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

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 543 (рішення № 543 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з землеустрою 

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

та надання в оренду земельної  ділянки 

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

Результати голосування: за – 21 



     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 544 (рішення № 544 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку земельних відносин 

на території Дрогобицької міської ради на 2017 рік 

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 № 545 (рішення № 545 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: надати слово Н.Флюнт 

Результати голосування: за – 11 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для обслуговування гаражного 

кооперативу” 

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

Результати голосування: за – 7 

     проти – 0 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено 

 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради 

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

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 546 (рішення № 546 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу в оренду земельної ділянки 

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

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 547 (рішення № 547 додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження уточненої площі земельної ділянки 

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

Результати голосування: за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 548 (рішення № 548 додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів з продажу права оренди 

земельної ділянки  

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 № 549 (рішення № 549 додається) 

 

28. СЛУХАЛИ: 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 прийняття рішення за основу і в цілому  

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 550 (рішення № 550 додається) 

 

Т. Кучма – на голосування ставиться пропозиція: включити до порядку 

денного питання “Про внесення змін до рішення міської ради” 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

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

порядку денного. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради 

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

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 551 (рішення № 551 додається) 

 

30. СЛУХАЛИ: 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. Дрогобичі” 

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

Результати голосування: за – 2 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        Н.Броварський 

 

 

 


