
ПРОТОКОЛ 

ХVІІ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

ІІ пленарне засідання 

 

31 січня  2017 року  сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Зареєстрованих на сесії депутатів –  30 

Головуючий на сесії – Т.Кучма – міський голова 

Секретар сесії –  Ю.Кушлик 

Лічильна комісія –  О.Скірко, М.Шеремета 

 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

 

Присутні: 

Громадськість міста 

  

Т.Кучма – у зв’язку із відсутністю на ХУІІ сесії Р.Броницького пропоную 

обрати нового секретаря сесії - Ю.Кушлика. 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Оголошення депутатських звернень та запитань 

 

О.Балог – щодо забезпечення присутності на засіданні постійної комісії з 

регулювання земельних відносин працівників виконавчого комітету.  

 

Р.Шагала – зачитав депутатське звернення щодо призупинення розгляду 

питання “Про передачу в оренду нежитлового приміщення за адресою: м. 

Дрогобич вул. В.Великого, 26а”. 

 

Т.Вінцковський – член виконкому Дрогобицької міської ради – виступив 

проти збільшення штату у школі № 5. 

 

Представник виборців вул. Кн.Ольги – висловили невдоволення щодо  

передачі приміщення на вул. В.Великого, 26а для облаштування там центру 

для безхатченків. 

 

О.Балог – запропонував надати слово представникам Дрогобицької гімназії. 



1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХУІІ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

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

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Балог – пропоную включити до порядку денного питання “Про внесення 

змін до рішення міської ради” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

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

порядку денного. 

 

О.Балог – пропоную включити до порядку денного питання “Про надання 

дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 20 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “ Про надання дозволу на передачу в суборенду земельної 

ділянки ” включено до порядку денного. 

 

О.Балог – пропоную включити до порядку денного питання “Про внесення 

змін до рішення міської ради від 3.11.2016 р. № 431 та від 20.12.2016 р. № 

551” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до рішення міської ради від 3.11.2016 р. № 

431 та від 20.12.2016 р. № 551” включено до порядку денного. 

 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок КП “Дрогобицький ринок”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 19 

     проти – 1 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надапння дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок КП “Дрогобицький ринок” включено 

до порядку денного. 

 

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

надання дозволу на передачу в оренду нежитлових приміщень та 

встановлення розміру орендної плати” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “ Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру орендної плати” включено до 

порядку денного. 

 

Т.Демко – пропоную зняти з розгляду питання “Про передачу в оренду 

нежитлового приміщення за адресою: м. Дрогобич вул. В.Великого, 26а”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 11 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

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

доповненнями 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 552 (рішення № 552 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування – першочергово розглянути питання “Про передачу в оренду 

нежитлового приміщення за адресою: м. Дрогобич вул. В.Великого, 26а”. 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

передачу в оренду нежитлового приміщення за адресою: м. Дрогобич вул. 

В.Великого, 26а” перенести на наступне пленарне засідання. 



Результати голосування: за – 8 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлового приміщення за адресою: 

м. Дрогобич вул. В.Великого, 26а. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування: за – 4 

     проти – 6 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено 

 

Бюджетні питання 

Доповідач: О.Савран – начальник управління фінансів 

 

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

2017 рік 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Виступили: 

В.Качмар – заступник міського голови з гуманітарних та соціальних питань. 

Ю.Кушлик 

Представник учительського колективу Дрогобицької гімназії. 

А.Байса 

Представник депутатського корпусу І демократичного скликання зачитав 

звернення до мешканців міст Дрогобича та Стебника. 

 

У зв’язку із перешкоджанням громадськістю міста у веденні сесії 

оголошено перерву до 13.00 год. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 553 (рішення № 553 додається) 

 



О.Хрущ – для вирішення питання “Про передачу в оренду нежитлового 

приміщення за адресою: м. Дрогобич вул. В.Великого, 26а” буде створено 

робочу групу (зачитав запропонований склад комісії). 

  

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 та в 

цілому  

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 554 (рішення № 554 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про уточнений міський бюджет м. Дрогобича на 2016 рік. 

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

цілому  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 555 (рішення № 555 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про використання коштів із резервного фонду міського 

бюджету м. Дрогобича у 2016 році. 

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

цілому  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 556 (рішення № 556 додається) 

 

Соціальні питання 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради з питань освіти, 

культури, молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму, інформації, охорони 

здоров’я, праці та соціального захисту населення. 

  

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку виплати доплати до пенсії 

ветеранам Української Повстанської Армії. 

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

цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 557 (рішення № 557 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної 

допомоги членам Дрогобицького товариства політичних в’язнів і 

репресованих 

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

цілому  

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 558 (рішення № 558 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної 

допомоги членам Дрогобицького міськрайонного осередку спілки 

політв’язнів України  

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

цілому  

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 559 (рішення № 559 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної 

грошової допомоги інвалідам І групи  (лежачим)та інвалідам І групи по зору 

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

цілому  

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 560 (рішення № 560 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової 

компенсації на оплату житлово – комунальних послуг 

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

цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 561 (рішення № 561 додається) 



 

12. СЛУХАЛИ: Про надання пільг громадянам, які проживають у 

муніципальному будинку на вул. Є.Коновальця, 7/6 (3-й під’їзд). 

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

цілому  

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 562 (рішення № 562 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: Про надання пільг інвалідам внаслідок загального 

захворювання та інвалідам УПА 

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

цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 563 (рішення № 563 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської комплексної програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції, членів родин загиблих під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції  та родин Героїв 

Небесної Сотні на 2017 – 2020 роки 

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

цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 564 (рішення № 564 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про Програму призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік. 

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

цілому  

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 565 (рішення № 565 додається) 

 



16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання одноразової грошової 

компенсації за проходження курсу реабілітації (лікування) дітей – інвалідів з 

діагнозом дитячий церебральний параліч в медичних установах України 

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

цілому  

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 566 (рішення № 566 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відшкодування із місцевого 

бюджету надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законом пільг 

та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян м. Дрогобича 

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

цілому  

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 567 (рішення № 567 додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про персональні стипендії 

міського голови в галузі освіти та культури для обдарованих дітей мм. 

Дрогобича та Стебника 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

З.Семенишин – пропоную до складу комісії включити Депутатів Р.Грицая та 

Р.Броницького 

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

доповнення 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 568 (рішення № 568 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми “Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу освіти виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради у 2017 році з оздоровлення та відпочинку дітей 

пільгових категорій 



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

цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 569 (рішення № 569 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про забезпечення дітей учасників АТО та дітей, батьки яких 

загинули під час Революції Гідності безкоштовним харчуванням у дитячих 

дошкільних установах та школах міс Дрогобича та Стебника на 2017 рік 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

     проти – 30 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 570 (рішення № 570 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми “Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2017 році  

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

цілому  

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 571 (рішення № 571 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми внесків в статутний фонд КП 

“Дрогобичводоканал” на 2017 рік (для придбання каналопромивної машини) 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради з питань житлово – 

комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, 

транспорту та зв’язку 

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

цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 572 (рішення № 572 додається) 



 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми благоустрою м. Дрогобича на 

2017 рік 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради з питань житлово – 

комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, 

транспорту та зв’язку 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 573 (рішення № 573 додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми видатків на запобігання та 

ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха м. Дрогобича 

на 2017 рік 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради з питань житлово – 

комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, 

транспорту та зв’язку 

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

цілому 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 574 (рішення № 574 додається) 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради з питань оренди, 

приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми створення бази даних об’єктів 

нерухомості у м. Дрогобичі на 2017 рік. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 575 (рішення № 575  додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про порядок та умови надання 

пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади 

м. Дрогобича 

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

цілому 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 576 (рішення № 576  додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру орендної плати за оренду 

нежитлових приміщень. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 577 (рішення № 577  додається) 

 

28. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових приміщень. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

В.Тюска – пропоную у п.п. 10.1 орендну плату встановити у розмірі 1 грн. у 

рік. 

Ю.Кушлик – пропоную зняти п. 10. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п. 10, п.п. 

10.1 читати: “Розрахунок орендної плати… 1 грн. на рік”. 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Демко – пропоную зняти з розгляду п.18, п.п 18.1, п.19, п.п. 19.1 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.18, п.п 

18.1, п.19, п.п. 19.1 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 



(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 № 578 (рішення № 578  додається) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної 

власності Дрогобицької міської ради, які приватизовуються шляхом викупу. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 579 (рішення № 579  додається) 

 

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

що підлягають приватизації шляхом викупу. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 7 

     проти – 1 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування. 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру орендної плати. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 26 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 580 (рішення № 580  додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування. 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про нарахування та сплату 

місцевих податків та зборів затвердженого рішенням Дрогобицької міської 

ради від 07.06.2016 № 277 “Про затвердження Положення про нарахування та 

сплату місцевих податків та зборів”. 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради з питань планування, 

бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 581 (рішення № 581  додається) 

 

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

від 07.06.2016 № 278 “Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку 

для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність”.   

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради з питань планування, 

бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 582 (рішення № 582  додається) 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

 

Секретар сесії        Ю.Кушлик 


