
ПРОТОКОЛ 

ХІХ позачергової  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

 

17 березня  2017 року  сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Зареєстрованих на сесії депутатів –  29 

Головуючий на сесії – Т.Кучма – міський голова 

Секретар сесії –   І.Куць 

Лічильна комісія –  О.Янів, І.Дзюрах 

 

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 ХІХ позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради. 

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

 3.Про затвердження Програми придбання, монтажу та обслуговування 

обладнання системи відеонагляду м. Дрогобич на 2017 рік.  

         4.Про затвердження Програми забезпечення надійного та 

безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного  господарства м. 

Дрогобича на 2017 рік 

        5. Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 

«Муніципальна варта» ДМР на 2017р. 
6. Про реорганізацію шляхом приєднання юридичної особи – 

Комунальне підприємство “Туристичний комплекс “Дрогобич” Дрогобицької 

міської ради Львівської області . 

 7. Про прийняття звернення. 

8. Про прийняття звернення. 

9. Різне. 

 

І.Розлуцький – зачитав звернення та запропонував підтримати його. 

 

О.Балог -  власник ГК “Автолюбитель” Г.Юзвяк  не сплачує оренду за 

земельну ділянку. Прошу вжити заходів. 

 

Т.Демко -  на вимогу комісії не надано документів на будівництво, яке 

ведеться біля пенсійного фонду. 



 Не пустили на територію сміттєсортувальної станції. 

Виділити додаткові кошти для проведення кронування дерев. 

Пропоную включити до порядку денного депутатський запит на 

підставі якого підготовлено проект рішення “Про скасування рішення 

виконкому Дрогобицької міської ради  від 16.03.2017 “Про надання дозволу 

громадянину міста на проведення благоустрою прилеглої території та входу 

у підвальне приміщення”. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії І.Куця 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі О.Янів та І.Дзюрах 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХІХ позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

скасування рішення виконкому Дрогобицької міської ради  від 16.03.2017 

“Про надання дозволу громадянину міста на проведення благоустрою 

прилеглої території та входу у підвальне приміщення” 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція включити до порядку 

денного питання “Про скасування рішення виконкому Дрогобицької 

міської ради  від 16.03.2017 “Про надання дозволу громадянину міста на 

проведення благоустрою прилеглої території та входу у підвальне 

приміщення”. 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про скасування рішення виконкому Дрогобицької міської 

ради  від 16.03.2017 “Про надання дозволу громадянину міста на 

проведення благоустрою прилеглої території та входу у підвальне 

приміщення” включено до порядку денного. 



 

О.Хрущ –  два  рішення щодо прийняття звернення редакційна комісія 

об’єднає в одне. 

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

доповненнями та змінами 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 656 (рішення № 656 додається) 

 

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

2017 рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник управління фінансів. 

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 № 657 (рішення № 657 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми придбання, монтажу та 

обслуговування обладнання системи відеонагляду м. Дрогобич на 2017 рік 

Доповідач: І.Лепкий – директор департаменту міського господарства. 

Поставили запитання: 

В.Бернадович 

В.Тюска 

Т.Демко 

 

 У зв’язку із технічними несправностями у системі електронного 

голосування кожен депутат оголошує свою позицію вголос. 

 

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  

 

Андрухів А.В   відсутній 

Балог О.Б.    за 

Бернадович В.А.   за 

Бичковяк О.В.   утрималась 

Броварський Н.Я.  за 

Броницький Р.З.   за 

Вітульська М.І.   за 

Городинський М.М.   за 



Городиський Т.І.    за 

Грицай Р.М.   за 

Дацюк О.Ю.    за 

Демко Т.І.     утримався 

Дзюрах І.В.    за 

Жуковська О.Г.   за 

Курчик Р.М.   за 

Куць І.М.    за 

Кушлик Ю.О.   за 

Лазарів І.Я.    відсутній 

Лужецький М.Б.   за 

Майданюк О.Є.   за 

Милян Ю.М.   за 

Муль Р.М.    за 

Настьошин С.Є.   відсутній 

Оленич С.Р.   за 

Петруняк Т.М.   за 

Пристай Б.Р.   відсутній 

Розлуцький І.М.   за 

Семенишин З.М.   за 

Скірко О.В.   відсутній 

Тюска В.М.    за 

Хрущ О.В.    за 

Шагала Р.М.   за 

Шевкенич А.І.   відсутній 

Шеремета М.М.   за 

Янів А.Є.     відсутній 

Янів О.Г.    за 

Кучма Т.Я.    за 

 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 658 (рішення № 658 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення надійного та 

безперебійного функціонування житлово – експлуатаційного господарства  

м. Дрогобич на 2017 рік 

Доповідач: І.Лепкий – директор департаменту міського господарства. 

 

 У зв’язку із технічною несправністю у системі електронного 

голосування кожен депутат оголошує свою позицію вголос. 

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

 



Андрухів А.В   відсутній 

Балог О.Б.    за 

Бернадович В.А.   за 

Бичковяк О.В.   за 

Броварський Н.Я.  за 

Броницький Р.З.   за 

Вітульська М.І.   за 

Городинський М.М.   за 

Городиський Т.І.    за 

Грицай Р.М.   за 

Дацюк О.Ю.    за 

Демко Т.І.     за 

Дзюрах І.В.    за 

Жуковська О.Г.   за 

Курчик Р.М.   за 

Куць І.М.    за 

Кушлик Ю.О.   за 

Лазарів І.Я.    відсутній 

Лужецький М.Б.   за 

Майданюк О.Є.   не голосував 

Милян Ю.М.   за 

Муль Р.М.    за 

Настьошин С.Є.   відсутній 

Оленич С.Р.   за 

Петруняк Т.М.   за 

Пристай Б.Р.   відсутній 

Розлуцький І.М.   за 

Семенишин З.М.   за 

Скірко О.В.   відсутній 

Тюска В.М.    за 

Хрущ О.В.    за 

Шагала Р.М.   за 

Шевкенич А.І.   відсутній 

Шеремета М.М.   за 

Янів А.Є.     відсутній 

Янів О.Г.    за 

Кучма Т.Я.    за 

 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 659 (рішення № 659 додається) 

 



5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 

“Муніципальна варта” ДМР на 2017 р. 

Доповідач: І.Лепкий – директор департаменту міського господарства. 

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 № 660 (рішення № 660 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію шляхом приєднання юридичної особи – 

Комунальне підприємство “Туристичний комплекс “Дрогобич” Дрогобицької 

міської ради Львівської області. 

Доповідач: І.Юзвяк – в.о. начальника відділу економіки. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Жуковська – пропоную через 3 місяці заслухати звіт керівника. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: заслухати звіт керівника 

про фінансово – економічний стан підприємства за три місяці після 

завершення процедури реорганізації. 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

О.Хрущ – пропоную контроль за виконанням цього рішення покласти на 

постійну комісію ради з питань планування, бюджету, фінансів, цінової 

політики та інвестицій. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: контроль за виконанням 

цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування, 

бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій. 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

Т.Демко – прошу надати слово представнику КП “Туристичний комплекс 

“Дрогобич”. 

 



Виступив О.Проць, юрисконсульт КП “Туристичний комплекс 

“Дрогобич”. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1  

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 661 (рішення № 661 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення 

О.Хрущ – редакційна комісія допрацює дане звернення 

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 № 662 (рішення № 662 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконкому Дрогобицької міської 

ради від 16.03.2017 № “Про надання дозволу громадянину міста на 

проведення благоустрою прилеглої території та входу у підвальне 

приміщення”. 

Доповідач: Т.Демко – депутат Дрогобицької міської ради. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Поставили запитання, внесли пропозиції: 

С.Оленич 

Р.Броницький 

М.Ваврин 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування: за – 12 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 



 

Секретар сесії        І.Куць 


