
ПРОТОКОЛ 

ХVІІІ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

І пленарне засідання 

 

2 березня  2017 року  сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Зареєстрованих на сесії депутатів –  32 

Головуючий на сесії – Т.Кучма – міський голова 

Секретар сесії –  М.Лужецький 

Лічильна комісія –  О.Бичковяк, А.Андрухів 

 

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 ХУІІ сесії Дрогобицької міської 

ради. 

1. Бюджетні питання. 

1.1. Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2017 рік. 

 

 2. Питання приватизації 

2.1. Про взяття на облік безхазяйних гідротехнічних споруд водних 

об’єктів на території  м. Дрогобича. 

2.2. Про передачу в оренду нежитлових приміщень. 

2.3. Про надання дозволу на списання заборгованості. 

2.4. Про внесення змін у рішення сесії Дрогобицької міської ради від 

18.05.2016 р. № 261 «Про взяття на баланс, передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру орендної плати за адресою: м. Дрогобич, 

вул. Міцкевича, 5. 

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

підлягають  приватизації шляхом викупу. 

2.6. Про затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної 

власності  Дрогобицької міської ради, які приватизовуються шляхом викупу.  

2.7. Про затвердження методики розрахунку орендної плати за 

користування майном комунальної власності Дрогобицької міської ради. 

 

 3. Земельні питання. 



3.1. Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та технічної документації з землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у 

власність земельних ділянок. 

3.2. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок  для будівництва та обслуговування житлових 

будинків. 

3.3. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок  для ведення садівництва. 

3.4. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок  для будівництва та обслуговування гаражів. 

3.5. Про надання дозволу  розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

3.6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок  для будівництва та обслуговування житлових 

будинків (присадибна ділянка). 

3.7. Про  відмову у  наданні дозволів на виготовлення проектів 

відведення земельних ділянок, у затвердженні матеріалів проекту відведення 

по зміні цільового призначення земельної ділянки, у наданні дозволу на 

укладення договору особистого строкового сервітуту,  у включенні в перелік  

для продажу земельної ділянки. 

3.8. Про надання в оренду земельних ділянок та надання дозволу на 

укладення договору особистого строкового сервітуту. 

3.9.  Про продовження терміну дії рішень міської ради.   

3.10. Про включення в перелік земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу. 

у власність. 

3.11.  Про відмову в передачі в оренду та у власність земельних 

ділянок.  

3.12.  Про продаж земельної  ділянки  у власність.  

3.13. Про внесення змін до рішень міської ради. 

3.14. Про затвердження Положення про порядок встановлення гаражів 

на території міста Дрогобича. 

 

4. Про наглядові ради комунальних підприємств.  

 

5. Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для 

розташування рекламних конструкцій у місті Дрогобичі. 

 

6. Питання освіти, культури та соціального захисту 



6.1. Про затвердження міської цільової  програми “Підготовка та 

відзначення 75-ї річниці створення Української Повстанської Армії”. 

6.2. Про затвердження заходів на 2017 рік до Комплексної Програми  

“Дрогобич - місто Івана Франка” на 2015-2025 роки в м. Дрогобичі” 

6.3. Про затвердження Програми «Соціальна реклама захисту прав 

дитини» на 2017 рік 

6.4. Про затвердження списку та розміру одноразової Стипендії для 

провідних спортсменів міст Дрогобича та Стебника та затвердження паспорту 

до Положення про призначення стипендій для провідних спортсменів міст 

Дрогобича та Стебника. 

 

7. Звіт постійної комісії ради з питань планування, бюджету, фінансів, 

цінової політики та інвестицій. 

8. Звіт постійної комісії ради з питань оренди, приватизації, комунального 

майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування, малого та середнього бізнесу. 

 

9. Питання житлово – комунального господарства, будівництва та 

архітектури. 

9.1. Про безкоштовну передачу у власність ПАТ “Львівобленерго” 

електромереж. 

9.2. Про внесення змін та доповнень до Статуту КП 

«Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області 

9.3.   Про  передачу  газопроводу - вводу низького тиску по об’єкту : 

“Будівницво 56 квартир (II черга ) 216-ти квартирного житлового будинку  на 

вул. Є.Коновальця, 17/4 в  місті  Дрогобичі, Львівська обл.   

9.4. Про затвердження Програми фінансування послуг з виготовлення 

технічних паспортів багатоквартирних житлових будинків  м. Дрогобича  

на 2017-2018 роки. 

9.5. Про затвердження Програми реалізації заходів щодо 

інвестиційного розвитку території м. Дрогобича  на 2017 р. 

 9.6. Про затвердження Програми капітального ремонту житлового 

фонду Дрогобицької міської ради на 2017 рік. 

 10. Різне. 

 

Т.Кучма – акцентував увагу на дотриманні Регламенту Дрогобицької міської 

ради та на дотриманні етики у своїх висловлюваннях. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: першочергово провести 

розгляд депутатських звернень та запитань. 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 



Оголошення депутатських звернень та запитань. 

 

Б.Пристай – порушив питання щодо графіку руху електричок та якості у 

наданні послуг. 

 

Т.Демко –  Прошу депутатів до наступної сесії підготувати накази виборців. 

  МТЗ не надають якісних послуг. 

 З “Укрпоштою” не продовжено договір оренди на приміщення на вул. 

Трускавецькій, що викликало обурення у мешканців похилого віку даного 

мікрорайону. 

 Порушив питання щодо присутності на засіданні комісій працівників 

виконавчих органів. 

Р.Броницький – озвучив депутатський запит. 

О.Дацюк – пропоную облаштувати стіну пам’яті та розмістити на ній 

фотографії дрогобичан, які загинули на Майдані та в зоні АТО. 

 Будівництво біля пенсійного фонду. 

 Упорядкувати парк на вул.. П.Орлика. 

 Біля музею “Дрогобиччина” зрізано бук червонолистий. Пропоную бук, 

який росте біля Ратуші,  пересадити на місце зрізаного дерева, біля музею. 

І.Розлуцький – налагодити роботу щодо зрізки дерев. 

 Навести порядок на вул. Гончара, біля незавершеного будівництва. 

 Прибрати парк на вул. П.Орлика – В.Великого. 

 

Р.Курчик – на засіданні КР БНДСД обговорювалося питання промислових 

підприємств, переробки сміття, виходу з кризової ситуації. 

 Звернутися до громадськості міста, політичних партій, громадських 

організацій щодо прийняття активної участі у святкуванні Шевченківських 

днів. 

  

С.Оленич – мешканці пров. Ясного готові долучитися до облаштування 

гравійного покриття дороги. 

Т.Кучма – прошу організувати зустріч з мешканцями. 

 

Т.Демко – прошу надати слово А.Волошин. 

А.Волошин – медицина міста у жалюгідному стані. 

 Водії МТЗ неналежно поводяться з пасажирами. 

 Не допустити продаж землі під торговим центром “Гетьман”. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії М.Лужецького 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 



Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі О.Бичковяк та 

А.Андрухіва 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХУІІІ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

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

Результати голосування: за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Демко – пропоную зняти з розгляду питання “Про затвердження 

Програми фінансування послуг з виготовлення технічних паспортів 

багатоквартирних житлових будинків  м. Дрогобича на 2017-2018 роки” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Програми фінансування послуг з 

виготовлення технічних паспортів багатоквартирних житлових 

будинків  м. Дрогобича на 2017-2018 роки” вилучено з порядку денного. 

 

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

затвердження програми капітального ремонту житлового фонду 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Дрогобичі на 

2017 р.” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження програми капітального ремонту житлового 

фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. 

Дрогобичі на 2017 р.” включено до порядку денного. 

 

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

в оренду нежитлових приміщень”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 11 

     проти – 5 



     утрималось – 6 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження програми капітального ремонту житлового 

фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. 

Дрогобичі на 2017 р.” не включено до порядку денного. 

 

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

запровадження мораторію  на будівництво нових та реконструкцію 

існуючих будівель і споруд, в межах визначеної  історико-архітектурної 

заповідної території міста Дрогобич, об’єктів культурної спадщини” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про запровадження мораторію  на будівництво нових та 

реконструкцію існуючих будівель і споруд, в межах визначеної  історико-

архітектурної заповідної території міста Дрогобич, об’єктів культурної 

спадщини” включено до порядку денного. 

 

А.Андрухів – пропоную зняти з розгляду питання “Про наглядові ради 

комунальних підприємств” та доопрацювати. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про наглядові ради комунальних підприємств” вилучено з 

порядку денного. 

 

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

передачу в оренду нежитлового приміщення”. 
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 16 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про передачу в оренду нежитлового приміщення” включено до  

порядку денного. 

 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі” (ЦНАП) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 29 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

нежитлової будівлі” включено до  порядку денного. 

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

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)” (судова 

адміністрація) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)” включено до  порядку денного. 

О.Хрущ – пропоную включити до порядку денного питання “Звіт директора 

КП “Дрогобицький ринок”  

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Звіт директора КП “Дрогобицький ринок” включено до  

порядку денного. 

 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання “Про затвердження 

Положення про порядок встановлення гаражів на території міста 

Дрогобича”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Положення про порядок встановлення 

гаражів на території міста Дрогобича” вилучено з порядку денного. 

 

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

доповненнями та змінами 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 615 (рішення № 615 додається) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2017 

рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового відділу 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Савран – врахувати в даному рішенні кошти на виконання депутатських 

запитів Н.Броварського, М.Вітульської, І.Розлуцького, М.Шеремети, 

О.Майданюка, В.Тюски . 

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

доповненнями  

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 616 (рішення № 616 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. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про взяття на баланс безхазяйних гідротехнічних споруд 

водних об’єктів на території м. Дрогобича 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Ю.Кушлик – пропоную доповнити дане рішення підпунктом 1.1. 

Виготовити технічну документацію в КП ЛОР Дрогобицького МБТІ та 

ЕО на гідротехнічні споруди по водних об’єктах (дод. № 2). 

Т.Кучма – на голосування ставиться ждана пропозиція. 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 



Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

 Результати голосування:   за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 617 (рішення № 617 додається) 

 

4. 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) 

Т.Демко – у п. 3, п.п. 3.1. продовжити термін оренди приміщення до кінця 

2017 року. 

Ю.Кушлик – пропоную встановити оренду на 35 місяців. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: передати приміщення в 

оренду на 35 місяців. 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

 Результати голосування: за – 21 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 618 (рішення № 618 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання заборгованості. 

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 № 619 (рішення № 619 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення сесії Дрогобицької міської ради 

від 18.05.2016 р. № 261 “Про взяття на баланс, передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру орендної плати за адресою: м. Дрогобич 

вул. Міцкевича, 5”. 

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 № 620 (рішення № 620 додається) 

 

7. 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 – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 621 (рішення № 621 додається) 

 

8. 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 і в цілому 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 622 (рішення № 622 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: працювати до 13.00 год. 

без перерви. 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження методики розрахунку орендної плати за 

користування майном комунальної власності Дрогобицької міської ради. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Ю.Кушлик – у п. 12 замість “поточний” читати “попередній”. 

П. 16 викласти в наступній редакції: “Балансотримачам комунального майна 

укладати договори оренди за погодженням з виконавчим комітетом 

Дрогобицької міської ради в особі міського голови та попереднім 

ознайомленням на постійній комісії”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: викласти п. 16 у новій 

редакції. 

 Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Р.Урбан – у додатку № 1 читати: замість “суб’єктами підприємницької 

діяльності” – “суб’єктами господарювання”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Б.Пристай – пропоную у дод. № 2 п. 3 “Державні банки” читати – 150 грн. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування: за – 22 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Р.Курчик – пропоную місцевим організаціям та політичним партіям 

встановити орендну ставку в розмірі 10 грн. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: дод. № 2 доповнити п.п. 

49.1 – місцеві організації та осередки – 10 грн. 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Демко – пропоную у дод. № 2  п.37 зменшити ставку до 10 грн. 

О.Хрущ – є багато громадських організацій, які займаються комерційною 

діяльністю. Можуть звертатися до міської ради з пропозицією оренди 

приміщення погодинно. 

О.Майданюк – неприбутковим організаціям міська рада надає пільгову 

оренду. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п. 37 (дод.№ 2) читати “10 

грн.”. 

Результати голосування: за – 10 

     проти – 0 

     утрималось – 10 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 623 (рішення № 623 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування і заслухати питання “Про передачу в оренду нежитлового 

приміщення”. 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

10. СЛУХАЛИ:  Про передачу в оренду нежитлового приміщення. 

О.Хрущ – чи клуб “Патріот” може далі вести мову про отримання 

приміщення у лазні “Хвиля” в оренду. 

Ю.Кушлик – це приміщення на даний час вільне. 

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

Результати голосування: за – 16 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення відхилено. 

 

Земельні питання 

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

земельних відносин. 

 

11. СЛУХАЛИ:  Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та технічної документації з землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у 

власність земельних ділянок. 

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

Результати голосування: за – 20 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 624 (рішення № 624 додається) 

 

12. 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  

Результати голосування: за – 21 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



О.Балог – пропоную п.п. 1.4. (Горін) зняти  та до вивчити. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.4 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.4 знято 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 625 (рішення № 625 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва. 

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

Результати голосування: за – 22 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 626 (рішення № 626 додається) 
 

14. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

гаражів. 

О.Дацюк - відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” не беру участі в 

голосуванні даного питання. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Хрущ – на погоджувальній раді було зауваження до п.п. 1.5 (Артимович) 

Р.Муль – пропоную п.п. 1.5 зняти 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.5  

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.5 знято 

 



Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 627 (рішення № 627 додається) 

15. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із  землеустрою встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості). 

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 № 628 (рішення № 628 додається) 

16. 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 – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 629 (рішення № 629 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ:  Про  відмову у  наданні дозволів на виготовлення проектів 

відведення земельних ділянок, у затвердженні матеріалів проекту відведення 

по зміні цільового призначення земельної ділянки, у наданні дозволу на 

укладення договору особистого строкового сервітуту,  у включенні в перелік  

для продажу земельної ділянки. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.7 (Ю.Фідик), оскільки додано 

необхідні документи 

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

 Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.7 знято з розгляду 



 

Б.Пристай – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.8 ОСББ “Вишенька Олегова” 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.8 

Результати голосування: за – 3 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить 

 

С.Настьошин – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.9 (Т.Яцюшко) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.9 

Результати голосування: за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 630 (рішення № 630 додається) 

18. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок та надання дозволу 

на укладання договору особистого строкового сервітуту. 

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

Результати голосування: за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення відхилено. 

 

Оголошено перерву. 

 

О.Хрущ – оскільки рішення “Про надання в оренду земельних ділянок та 

надання дозволу на укладання договору особистого строкового сервітуту” не 

набрало необхідної кількості голосів (О.Дацюк – “утримався”, В.Тюска – “не 

голосував”) можна вважати, що рішення відхилено, або повторно 

повернутися до розгляду 

С.Оленич – якщо повертаємося до розгляду питання  “Про надання в оренду 

земельних ділянок та надання дозволу на укладання договору особистого 

строкового сервітуту”, тоді повертаємося і до питання “Про надання в оренду 

нежитлового приміщення” (“Муніципальна варта”). 



Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: повернутися до розгляду 

питання “Про надання в оренду земельних ділянок та надання дозволу на 

укладання договору особистого строкового сервітуту” та “Про надання в 

оренду нежитлового приміщення”. 

Результати голосування: за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок та надання дозволу 

на укладання договору особистого строкового сервітуту. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 16 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення відхилено. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішень міської ради 

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

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Урбан – пропоную доповнити дане рішення прізвищем Є.Рязанцев. 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 631 (рішення № 631 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити почерговість 

голосування 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про відмову в передачі в оренду та у власність земельних 

ділянок 

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

цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 632 (рішення № 632 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки у власність 

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

цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 633 (рішення № 633 додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради 

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 № 634 (рішення № 634 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити почерговість 

голосування – слухати додаткові питання, які стосуються земельних питань. 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

нежитлової будівлі (ЦНАП) 

О.Балог – на постійній комісії ради з питань регулювання земельних 

відносин це питання не розглядалося. 

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

цілому 



Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 635 (рішення № 635 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості)(судова адміністрація) 

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 № 636 (рішення № 636 додається) 
 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку визначення розміру плати за 

тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для 

розташування рекламних конструкцій у місті Дрогобичі. 

Доповідач: Г.Біль – начальник відділу економіки 

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 № 637 (рішення № 637 додається) 

 

Питання освіти, культури та соціального характеру 

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. 

 

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

відзначення 75-ї річниці створення Української Повстанської Армії” 

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 № 638 (рішення № 638 додається) 

 



28. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів на 2017 рік до Комплексної 

Програми  “Дрогобич – місто Івана Франка”  на 2015 – 2025 роки в м. 

Дрогобичі. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 639 (рішення № 639 додається) 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми “Соціальна реклама захисту 

прав дитини” на 2017 рік. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 640 (рішення № 640 додається) 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку та розміру одноразової Стипендії 

для провідних спортсменів міст Дрогобича і Стебника та затвердження 

Паспорта до положення про призначення стипендій для провідних 

спортсменів міст Дрогобича та Стебника 

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

цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 641 (рішення № 641 додається) 
 

31. СЛУХАЛИ: Звіт постійної комісії ради з питань планування, бюджету, 

фінансів, цінової політики та інвестицій. 

Доповідач: Р.Курчик – голова комісії – оголосив склад комісії. 

 З початку роботи комісією проведено 36 засідань, на яких розглянуто 

більше 200 питань порядку денного. 

 У своїй роботі комісія керується Положенням про комісію. 

 Основну увагу комісія акцентує на дохідній частині бюджету і економії 

коштів. 

 Податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок, 

податок на майно і оренду землі, інвентаризація земель становлять 85% 

дохідної частини міського бюджету.  



  Є певні проблеми щодо збору акцизного податку, оскільки окремі 

фізичні та юридичні особи працюють без дозволів (ліцензій). 

 У 2017 році наша комісія планує заслуховувати інформацію  керівників 

підрозділів від яких залежить дохідна частина бюджету.  У лютому цього 

року на комісії заслуховували інформацію про фінасово – економічну 

діяльність медичної галузі та з приводу вжиття заходів щодо економії коштів 

та роботу дільниці пасажирських перевезень. 

 

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 № 642 (рішення № 642 додається) 
 

32. СЛУХАЛИ: Звіт постійної комісії ради з питань оренди, приватизації, 

комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу. 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова комісії – озвучив персональний склад комісії 

та графік засідань комісії. 

 Є пропуски у відвідуванні комісії, але усі обґрунтовані. Кворум завжди 

дотримано. 

 За 2016 рік розглянуто 369 питань, за рекомендацією комісії укладено 

80 договорів оренди приміщень. 

 Комісією на розгляд сесії винесено 48 проектів рішень. 

Прийнято таке важливе рішення, як “Про затвердження Програми 

створення бази даних об’єктів нерухомості в м. Дрогобичі на 2017 рік” та 

розроблено  Положення  про порядок та умови надання пільг за користування 

майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича. 

Комісія відходить від практики надання приміщення в оренду за 1 грн. у 

рік. Пропонуємо - 1 грн. за 1 м. кв.  

Ведемо роз’яснювальну роботу щодо використання приміщень 

погодинно. 

За 2016 рік зросли надходження від оренди приміщень. 

Недопрацювання комісії у тому, що у другій половині 2016 року було 

зменшено діяльність по акцизу. 

 Були і резонансні питання, зокрема, надання в оренду приміщення 

шахово – шашковому клубові “Софія”. На даний час є погодження керівників 

клубу перейти в приміщення ДЮСШ. 

Т.Демко – Є низка зауважень до роботи комісії. 

 Не продовжено договір оренди на приміщення з “Укрпоштою” на вул. 

Трускавецькій. 



Без погодження мешканців на сесію було подано питання щодо надання 

в оренду приміщення КП “Хвиля” для організації там притулку для 

безхатченків. 

Для товариства сприяння хворим діабетом на дуже короткий термін 

надано приміщення в оренду. 

Надання в оренду приміщення на вул. Бориславській, 4. 

Ю.Кушлик – “Укрпошта” утримує приміщення в неналежному стані, не 

виконуються умови договору оренди. 

 Питання щодо надання в оренду приміщення КП “Хвиля” було подано 

на розгляд сесії. 

 Щодо приміщення для товариства сприяння хворим діабетом - хотіли 

переконатися, що це приміщення задовольняє членів товариства. 

О.Балог – “Укрпошта” вчасно сплачувала орендну плату. Комісія взяла до 

уваги лише пропозиції громадянина, який володіє іншою частиною цього 

приміщення.  

 Рекомендую Ю.Кушлику звернутися до міського голови з проханням 

забезпечити на засіданнях комісії представників юридичного відділу. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 643 (рішення № 643 додається) 
 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити по черговість 

голосування і заслухати питання “Про внесення змін та доповнень до 

Статуту КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради Львівської 

області” 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Статуту КП 

“Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради Львівської області 

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 – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 



Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити словами “та 

викласти в новій редакції” і привести у відповідність розмір статутного 

капіталу. 

Результати голосування: за – 22 

     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 № 644 (рішення № 644 додається) 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        М.Лужецький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

ХVІІІ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

ІІ пленарне засідання 

 

7 березня  2017 року  сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Зареєстрованих на сесії депутатів –  31 

Головуючий на сесії – Т.Кучма – міський голова 

Секретар сесії –  М.Лужецький 

Лічильна комісія –  О.Бичковяк, А.Андрухів 

 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

 

Присутні: 

Громадськість міста 

 

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

Дрогобицької міської ради. 

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

надання в оренду земельних ділянок та надання дозволу на укладання 

договору особистого строкового сервітуту”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання в оренду земельних ділянок та надання дозволу 

на укладання договору особистого строкового сервітуту” включено до 

порядку денного. 

 

Т.Демко – пропоную включити до порядку денного мій депутатський запит. 

З цього питання підготовлено проект рішення. 

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

денного питання “Про деякі питання діяльності постійних комісій міської 

ради” 

Результати голосування: за – 9 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 



Питання “Про деякі питання діяльності постійних комісій міської ради” 

не включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 645 (рішення № 645 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити по черговість  

голосування і першочергово розглянути земельні питання. 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Земельні питання 

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

земельних відносин. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок та надання дозволу 

на укладання договору особистого строкового сервітуту 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Муль – пропоную зняти з розгляду п. 2. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п. 2, п.п. 

2.1 

Результати голосування: за – 11 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: провести голосування по 

кожному пунктові окремо 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 1 



Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

П. 1 прийнято 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 2 

Результати голосування: за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

П. 2 відхилено 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 646 “Про надання в оренду земельних 

ділянок” (рішення № 646 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

О.Хрущ - відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” не беру участі в 

голосуванні даного питання. 

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 № 647 (рішення № 647 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлового приміщення 

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

приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 27 

     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 № 648 (рішення № 648 додається) 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність ПАТ “Львівобленерго” 

електромереж. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради  

О.Майданюк - відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” не беру участі в 

голосуванні даного питання. 

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 № 649 (рішення № 649 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу газопроводу – вводу низького тиску по об’єкту: 

“Будівництво 56 квартир (ІІ черга) 216 – ти квартирного житлового будинку 

на вул. Є.Коновальця, 17/4 в місті Дрогобичі, Львівська обл. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії 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 № 650 (рішення № 650 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми капітального ремонту 

житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. 

Дрогобичі на 2017 р. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради  

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 № 651 (рішення № 651 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансування послуг з 

виготовлення технічних паспортів багатоквартирних житлових будинків м. 

Дрогобича на 2017 – 2018 роки. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради  

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 № 652 (рішення № 652 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми реалізації заходів щодо 

інвестиційного розвитку території м. Дрогобича на 2017 р. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради  

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 – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 653 (рішення № 653 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми капітального ремонту 

житлового фонду Дрогобицької міської ради на 2017 р. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради  

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 № 654 (рішення № 654 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про запровадження мораторію на будівництво нових та 

реконструкцію існуючих будівель і споруд, в межах визначеної історико – 

архітектурної заповідної території міста Дрогобича, об’єктів комунальної 

спадщини. 

Доповідач: Т.Демко – депутат Дрогобицької міської ради 

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

Результати голосування: за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено 

 

10. СЛУХАЛИ: Звіт директора КП “Дрогобицький ринок”. 

Доповідач: В.Білоган – директор КП “Дрогобицький ринок” 

(звіт додається) 

Поставили запитання, внесли пропозиції: 

О.Скірко  

Р.Курчик 



Р.Броницький 

О.Балог 

Б.Пристай 

І.Розлуцький 

А.Волошин – громадський діяч 

А.Шевкенич – запропонував визнати роботу задовільною. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: визнати роботу 

задовільною. 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(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 № 655 (рішення № 655 додається) 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        М.Лужецький 

 

 


