
ПРОТОКОЛ 

ХХ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

І пленарне засідання 

 

6 квітня  2017 року  сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Зареєстрованих на сесії депутатів –  31 

Головуючий на сесії – Т.Кучма – міський голова 

Секретар сесії –  С.Оленич 

Лічильна комісія –  О.Скірко, І.Розлуцький 

 

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 ХХ сесії Дрогобицької міської 

ради. 

2. Бюджетні питання. 

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

2.2. Про затвердження пріоритетних напрямків та дати початку 

прийому проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) 

3. Питання освіти, культури та соціального захисту населення 

3.1. Про встановлення пам’ятної дошки Герою України Олегові 

Ушневичу 

3.2. Про звільнення від оплати за адміністративний збір за 

проведення державної реєстрації статутів навчальних закладів мм Дрогобича 

та Стебника у новій редакції 

3.3. Про затвердження Порядку відшкодування компенсації витрат за 

пільгове перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян 

у приміському сполученні 

3.4. Про внесення змін до рішення про надання пільг громадянам, які 

проживають у муніципальному будинку на вул. Є. Коновальця, 7/6 (3-й 

під’їзд) 



3.5. Про затвердження Програми літнього дозвілля дітей соціальних 

категорій та інших дітей, які не залучені до відпочинку та оздоровлення у 

літніх таборах під час літніх канікул ”За крок від дому”. 

3.6. Про затвердження статутів і установ та закладів культури міст 

Дрогобича і Стебника 

4. Про внесення змін до рішення сесії від 15.12.2016 № 519 «Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, виконавчого 

комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової 

інформації у 2017 році». 

5. Про надання дозволу КП ”Дрогобичтеплоенерго” Дрогобицької 

міської ради на збільшення кредитної лінії та продовження терміну її дії. 

 

6. Питання приватизації: 

6.1. Про оголошення конкурсу на право укладення договору оренди 

нежитлового приміщення комунальної власності  Дрогобицької міської ради. 

6.2. Про передачу в оренду нежитлових  приміщень. 

6.3. Про надання дозволу на списання основних засобів. 

6.4. Про затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної 

власності Дрогобицької  міської ради, які приватизовуються шляхом викупу. 

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

підлягають приватизації шляхом викупу.  

6.6. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії комунального 

підприємства громадського харчування «Їдальня гімназії» 

7.Звіт постійної комісії ради з питань освіти, культури, молодіжної 

політики, сім’ї, спорту, туризму, інформації, охорони здоров’я, праці та 

соціального захисту населення 

8. Звіт постійної комісії ради з питань регулювання земельних відносин 

9. Звіт постійної комісії ради з питань депутатської етики, законності, 

правопорядку, прав людини, розвитку громади та контролю за дотриманням 

Регламенту ради 

10. Земельні питання 

10.1. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків 

10.2. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для будівництва та обслуговування житлових 

будинків (присадибна ділянка). 

10.3. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

10.4. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для ведення садівництва. 

10.5. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для будівництва та обслуговування гаражів. 



10.6. 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. 

10.7. Про  відмову у  наданні дозволів на виготовлення проектів 

відведення земельних ділянок, у включенні в перелік для продажу земельної 

ділянки, у продовженні  в надання в оренду земельної ділянки. 

10.8.  Про надання в оренду, продовження терміну оренди  земельних 

ділянок. 

10.9. Про продаж земельної ділянки  у власність.  

10.10. Про внесення змін до рішень міської ради. 

10.11. Про продовження терміну дії рішень міської ради.   

10.12. Про проведення земельних торгів з продажу земельної  ділянки 

(вул. Трускавецька).            

10.13. Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.  

10.14. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

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

надання в оренду земельної  ділянки. 

10.15. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна 

11. Про передачу у власність електричних кабелів та лічильників по 

об’єкту ”Будівництво 56 квартир (П черга) 216-ти квартирного житлового 

будинку” на вул Є.Коновальця, 17/4 в м. Дрогобичі, Львівська область 

12. Про передачу у власність обладнання та матеріалів по об’єкту: 

”Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 5 на вул. Зварицькій” в м. Дрогобичі 

Львівської області 

13.Різне. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії С.Оленича 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

І.Розлуцького 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

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



Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

затвердження нової редакції статуту Дрогобицької муніципальної 

футбольної команди “Галичина”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження нової редакції статуту Дрогобицької 

муніципальної футбольної команди “Галичина” включено до порядку 

денного. 

 

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

доповнень до рішення сесії від 15.12.2016 р. № 508 “Про затвердження 

комплексної програми “Розвиток туризму в місті Дрогобичі 2016 – 2018 

роки з змінами та доповненнями у 2017 році” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення доповнень до рішення сесії від 15.12.2016 р. № 

508 “Про затвердження комплексної програми “Розвиток туризму в місті 

Дрогобичі 2016 – 2018 роки з змінами та доповненнями у 2017 році” 
включено до порядку денного. 

 

О.Дацюк – пропоную зняти з розгляду питання “Про звільнення від оплати 

за адміністративний збір за проведення державної реєстрації статутів 

навчальних закладів мм. Дрогобича та Стебника у новій редакції” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про звільнення від оплати за адміністративний збір за 

проведення державної реєстрації статутів навчальних закладів мм. 

Дрогобича та Стебника у новій редакції” знято з порядку денного. 

 

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

статутів  установ та закладів культури міст Дрогобича та Стебника” 



Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження статутів  установ та закладів культури міст 

Дрогобича та Стебника” знято з розгляду. 

 

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

затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2017 рік”. 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів 

на 2017 рік” включено до порядку денного. 

 

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

внесення змін до програми розвитку інвестиційної діяльності, 

співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2017 рік”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “ Про внесення змін до програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 

2017 рік” включено до порядку денного. 
 

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

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

Гончарська, 5” 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

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

Дрогобич вул. Гончарська, 5” включено до порядку денного. 

 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання “Про надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування житлових будинків”. 



Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків” включено до порядку денного. 

 

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

припинення права користування земельною ділянкою та надання згоди 

на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок” 

О.Балог – пропоную не розглядати дане рішення. Вивчити його на земельній 

комісії, оскільки є зміни в площі. 

О.Хрущ – за цей місяць комісія не могла зібратися на засідання, тому 

сьогодні питання виносяться без розгляду комісії, оскільки стосуються 

наповнення бюджету. 

Т.Демко – пропоную дане питання включити до порядку денного наступного 

пленарного засідання. 

О.Хрущ – включимо до порядку денного, а розглянемо на наступному 

пленарному засіданні. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про припинення права користування земельною ділянкою та 

надання згоди на виготовлення технічної документації з землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок” включено до порядку 

денного. 

 

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

затвердження матеріалів технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 19 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження матеріалів технічної документації щодо 

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

до порядку денного. 

 



О.Хрущ – на погоджувальній раді була пропозиція зняти з розгляду питання 

“Про продовження терміну дії рішення міської ради”. 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду питання “Про продовження терміну 

дії рішення міської ради”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про продовження терміну дії рішення міської ради” знято з 

розгляду.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 663 (рішення № 663 додається) 

 

Оголошення депутатських звернень, запитань та запитів. 

 

Т.Демко – на вул. В.Великого вже котрий тиждень ведеться незаконне 

будівництво, яке тривожить усіх мешканців.  

 Влада міста не реагує на зауваження постійної комісії з питань житлово 

– комунального господарства, а саме: викиди в повітря на асфальтному 

заводі, відмова у демонтажі шлагбауму, надання дозволів на облаштування 

входів у підвальні приміщення з центральної частини міста, проблеми із 

зрізуванням дерев. 

  Існує відділ архітектурно -  будівельного контролю, який не має 

жодних повноважень. 

Т.Кучма – прошу начальника відділу правового забезпечення 

проінформувати депутатів про вжиті заходи  щодо незаконного будівництва 

на вул. В.Великого. 

В.Кулиняк – інформація додається. 

 

І.Розлуцький – прошу відновити зруйнований сміттєвий майданчик на вул. 

Гончара. 

 О.Яводчаку, начальнику відділу культури та мистецтв,  оголошено 

догану. Прошу подати документи, які були підставою для оголошення 

догани. 

 Прошу надати слово О.Яводчаку. 

О.Балог – звернув увагу на вивіз сміття . 

Р.Муль – пропоную розробити правила в’їзду автомобілів на площу Ринок. 

Ввести перепустки на в’їзд на площу. 

Облаштувати парковку в центральній частині міста. 

Т.Кучма – ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 



І.Юзв’яку – в.о. начальника відділу економіки – підготувати інформацію 

щодо в’їзду автотранспорту на площу. 

 

Р.Броницький – на вул. П.Орлика на тротуарі виникла стихійна торгівля. 

Масове зрізування дерев у парку на вул. П.Орлика. 

 

Р.Курчик – при проведенні масштабного будівництва чи будь – яких 

архітектурних змінах враховувати думку містобудівної ради. 

 

Виступив О.Яводчак – начальник відділу культури та мистецтв. 

 

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

2017 рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник відділу фінансового управління. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття даного рішення за основу 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Савран – з дод. № 2 даного рішення вилучити 1 000000,00 грн. для відділу 

охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради. 

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

змінами. 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 664 (рішення № 664 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження пріоритетних напрямків та дати початку 

прийому проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) 

Доповідач: О.Дукас – радник міського голови з гуманітарних питань. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 665 (рішення № 665 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та заслухати першим питання “Про затвердження Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх 

статутних фондів на 2017 рік” 



Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 

2017 рік 

Доповідач: О.Савран – начальник відділу фінансового управління. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 666 (рішення № 666 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобичі  2017 рік 

Доповідач: О.Савран – начальник відділу фінансового управління. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 667 (рішення № 667 додається) 

 

Питання освіти, культури та соціального захисту 

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

культури, молодіжної політики, сім’ї, спорту туризму, праці та соціального 

захисту населення. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про встановлення пам’ятної дошки Герою України Олегові 

Ушневичу. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 668 (рішення № 668 додається) 

 



7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відшкодування компенсації 

витрат за пільгове перевезення залізничним транспортом окремих категорій 

громадян у приміському сполученні. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 669 (рішення № 669 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення про надання пільг громадянам, 

які проживають у муніципальному будинку на вул. Є.Коновальця, 7/6 (з-й 

під’їзд) 

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

цілому 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 670 (рішення № 670 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми літнього дозвілля соціальних 

категорій та інших дітей, які не залучені до відпочинку та оздоровлення у 

літніх таборах під час літніх канікул “За крок від дому” 

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

цілому 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 671 (рішення № 671 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та слухати питання, які були додатково включені до порядку 

денного. 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції статуту Дрогобицької 

муніципальної футбольної команди “Галичина” 

Ю.Кушлик – Ми збираємося брати участь у ІІ лізі. Будуть певні витрати на 

суддівство та оплату внесків. 



 Зразки форми для команд розроблено безкоштовно. 

В.Бернадович – 150 тис. грн. для розвитку команди - дуже мала сума. При 

потребі додати кошти. 

 Педагогічний університет безкоштовно надав поле для тренувань 

команди. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 672 (рішення № 672 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення сесії від 15.12.2016 р № 

508  “Про затвердження комплексної програми “Розвиток туризму в місті 

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

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

цілому 

Результати голосування: за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 673 (рішення № 673 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: продовжити роботу сесії до 

13.00 год. 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 15.12.2016 № 519 

“Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, 

виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах 

масової інформації у 2017 році” 

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

бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 674 (рішення № 674 додається) 

 



13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП “Дрогобичтеплоенерго” ДМР на 

збільшення кредитної лінії та продовження терміну її дії 

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

бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 675 (рішення № 675 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. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на право укладання договору 

оренди нежитлового приміщення комунальної власності Дрогобицької 

міської ради 

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

цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 676 (рішення № 676 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

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

голосуванні даного питання. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття даного рішення за основу 

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Ю.Кушлик – пропоную внести зміни в п. 9, п.п.9.1, п.п. 9.2: зменшити 

площу, встановити термін оренди. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: внести зміни в п. 9, п.п. 9.1, 

п.п. 9.2 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 



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

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 677 (рішення № 677 додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття даного рішення за основу 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Грицай – пропоную з дод. № 5 вилучити “пила дискова” 

Т.Кучма -   на голосування ставиться пропозиція: з дод. № 5 вилучити “пила 

дискова” 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 678 (рішення № 678 додається) 

 

Т.Кучма - протокольне доручення начальнику відділу оренди та приватизації 

Р.Урбану. 

 Посилити роботу над інвентаризацією майна комунальної власності. 

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

власності Дрогобицької міської ради, які приватизовуються шляхом викупу 

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

цілому 

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 679 (рішення № 679 додається) 

 

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

що підлягають приватизації шляхом викупу. 

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

цілому 



Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 680 (рішення № 680 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії 

підприємства громадського харчування “Їдальня гімназії” 

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

цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 681 (рішення № 681 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та слухати питання “Про взяття на баланс нежитлового 

приміщення за адресою: м. Дрогобич вул. Гончарська, 5” 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про взяття на баланс нежитлового приміщення за адресою: 

м. Дрогобич вул. Гончарська, 5 

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

голосуванні даного питання. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 682 (рішення № 682 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Звіт постійної комісії ради з питань освіти, культури, 

молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму, інформації, охорони здоров’я, 

праці та соціального захисту населення. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 683 (рішення № 683 додається) 

 

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

перенести на наступне пленарне засідання. 

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

22. СЛУХАЛИ: Звіт постійної комісії ради з питань регулювання земельних 

відносин. 

Доповідач: О.Балог – голова постійної комісії. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 684 (рішення № 684 додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Звіт постійної комісії ради з питань депутатської етики, 

законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади та контролю за 

дотриманням Регламенту ради. 

Доповідач: А.Андрухів – голова постійної комісії ради . 

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

цілому 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 685 (рішення № 685 додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність електричних кабелів та 

лічильників по об’єкту: “Будівництво 56 квартир (ІІ черга) 216-

тиквартирного житлового будинку на вул. Є.Коновальця, 17/4 в місті 

Дрогобичі, Львівська обл. 

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 даного рішення за основу і в 

цілому 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 686 (рішення № 686 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність обладнання та матеріалів по 

об’єкту: “Реконструкція з прибудовою ЗОШ №5 на вул. Зварицькій в м. 

Дрогобичі 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 даного рішення за основу і в 

цілому 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 687 (рішення № 687 додається) 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        С.Оленич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


