
 

ПРОТОКОЛ 

ХХ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

ІІ пленарне засідання 

 

11 квітня  2017 року  сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Зареєстрованих на сесії депутатів –  30 

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 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного ХХ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

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

змін до рішення від 06.03.2015 р. № 1554 “Про встановлення пам’ятного 

знаку “Борцям за волю України”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до рішення від 06.03.2015 р. № 1554 “Про 

встановлення пам’ятного знаку “Борцям за волю України” включено до 

порядку денного. 

 

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

правління Дрогобицької муніципальної футбольної команди 

“Галичина”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



Питання “Про склад правління Дрогобицької муніципальної футбольної 

команди “Галичина” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження Програми розвитку футболу у місті Дрогобичі на 2017 – 

2021 роки”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Програми розвитку футболу у місті 

Дрогобичі на 2017 – 2021 роки” включено до порядку денного. 

 

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

змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2017 рік”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2017 

рік” включити до порядку денного. 

 

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

змін та доповнень до статуту КП “Туристичний комплекс Дрогобич” 

Дрогобицької міської ради”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін та доповнень до статуту КП “Туристичний 

комплекс Дрогобич” Дрогобицької міської ради” включено до порядку 

денного. 

 

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

змін до програми захисту безпритульних тварин у м. Дрогобичі на 2017 – 

2021 роки”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



Питання “Про внесення змін до програми захисту безпритульних тварин 

у м. Дрогобичі на 2017 – 2021 роки” включено до порядку денного. 

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

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 687/1 (рішення № 687/1 додається) 

 

Оголошення депутатських звернень та запитань 

 

З.Семенишин – на перехресті вулиць Горішня Брама, Шахтарів, Нафтовиків 

є земельна ділянка на якій мешканці планували облаштувати дитячий 

майданчик. Ця ділянка є у приватній власності і сьогодні у порядку денному 

стоїть питання про затвердження технічної документації. Прошу зняти це 

питання з порядку денного.  

 

І.Розлуцький -  роботи по об’єктах, які не були виконані у минулому році,  

повинні бути завершені у цьому році. 

 

Т.Кучма – пропозиція: змінити порядок голосування і слухати питання, які 

додатково включені до порядку денного. 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 688 (рішення № 688 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми захисту безпритульних 

тварин у м. Дрогобичі на 2017 – 2-21 роки. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

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

цілому 



Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 689 (рішення № 689 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до статуту КП “Туристичний 

комплекс Дрогобич” Дрогобицької міської ради. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 690 (рішення № 690 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку футболу у місті 

Дрогобичі на 2017 – 2021 роки 

Доповідач: Ю.Кушлик – депутат Дрогобицької міської ради . 

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

цілому 

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 691 (рішення № 691 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про склад правління Дрогобицької муніципальної футбольної 

команди “Галичина”. 

Доповідач: Ю.Кушлик – депутат Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування: за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

А.Андрухів – пропоную включити до складу правління О.Майданюка. 

Р.Муль – пропоную включити до складу правління О.Скірка. 

Т.Кучма – пропоную включити до складу правління В.Бернадовича та 

О.Дацюка. 

Т.Демко – пропоную включити до складу правління О.Жуковську. 

О.Майданюк, О.Скірко, О.Жуковська зняли свої кандидатури. 

 

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

голосуванні даного питання 



Т.Кучма – на голосування ставляться кандидатури О.Дацюка та 

В.Бернадовича. 

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

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

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 692 (рішення № 692 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 06.03.2015 р. № 1554 “Про 

встановлення пам’ятного знаку “Борцям за волю України” 

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. 

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 № 693 (рішення № 693 додається) 

 

Земельні питання  

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

земельних відносин 

 

8. 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 даного рішення за основу і в 

цілому 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 694 (рішення № 694 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж  земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) 



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 № 695 (рішення № 695 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва 

О.Хрущ – на погоджувальній раді до п.п. 1.2. (Цюх) були зауваження. 

Н.Броварський – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.2. (Цюх). 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: надати слово п. Цюх 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Виступила п. Цюх. 

З.Семенишин – п. Цюх давно користується цією земельною ділянкою. 

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

Результати голосування: за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.2. 

(Цюх) 

Результати голосування: за – 4 

     проти – 2 

     утрималось – 6 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

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

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 696 (рішення № 696 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

гаражів. 

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

Результати голосування: за – 27 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Шагала – без виїзду на місце не можна надавати земельні ділянки для 

будівництва гаражів.  

На вул. Стуса є насосна станція (п.п. 1.1.). 

Т.Кучма – виступив проти виділення земельних ділянок для будівництва 

гаражів. 

Т.Демко – пропоную зобов’язати заявника надавати довідку, видану 

комунальними службами щодо дозволу на встановлення гаражу на тій чи 

іншій земельній ділянці. 

О.Хрущ -  пропоную питання щодо виділення земельних ділянок для 

встановлення гаражів розглядати на комісії з питань житлово – комунального 

господарства. 

 Пропоную підготувати розпорядження міського голови чи розробити 

Положення про розгляд питання щодо виділення земельних ділянок для 

будівництва гаражів на комісії житлово – комунального господарства, 

будівництва та архітектури і про подання заявником довідки щодо 

відсутності на земельній ділянці комунікаційних мереж. 

Т.Кучма – прошу дати роз’яснення щодо п.п. 1.4. 

О.Балог – п.п. 1.4 – існуючий гараж біля будинку. 

Т.Кучма – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.4. 

Т.Кучма - на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п 1.1 

М.Коваль) 

Результати голосування: за – 13 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить 

 

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

М.Дика) 

Результати голосування: за – 13 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить 

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

голосуванні даного питання. 

 

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

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 697 (рішення № 697 додається) 

 

12. 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 даного рішення за основу  

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – на погоджувальній раді було зауваження до п.п. 1.7 (Ю.Гложик) 

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

(Ю.Гложик) 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

П.п. 1.7 знято з розгляду. 

О.Балог – дане рішення потрібно доповнити ще одним пунктом. 

Р.Урбан – доповнити дане рішення пунктом : “Затвердити матеріали з 

виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передати безоплатно у власність та спільну сумісну власність земельні 

ділянки для ведення садівництва” та перенести у цей пункт “Я.Радевичу – 

Винницькому” та “В.Дем’яновському”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

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

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 698 (рішення № 698 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проектів 

відведення земельних ділянок,  у затвердженні матеріалів проекту відведення 

по зміні цільового призначення земельної ділянки, у наданні дозволу на 

укладання договору особистого строкового сервітуту , у включенні в перелік 

для продажу  земельної ділянки 



С.Оленич – пропоную вилучити з даного рішення п.п. 1.13 (О.Ляхович). 

Р.Урбан – дане питання узгоджено із заявницею. 

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 № 699 (рішення № 699 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду, продовження терміну оренди 

земельних ділянок 

О.Скірко - 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 – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 700 (рішення № 700 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки у власність 

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

цілому 

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 701 (рішення № 701 додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради 

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

Результати голосування: за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Урбан – пропоную дане  рішення  доповнити п.3, п.п. 3.1, п.4, п.п. 4.1 

(М.Кульчицька – Жигайло) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити рішення  п.3, 

п.п. 3.1, п.4, п.п. 4.1 (М.Кульчицька – Жигайло) 

Результати голосування: за – 22 

     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 № 702 (рішення № 702 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів з продажу земельної 

ділянки (вул.. Трускавецька) 

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 № 703 (рішення № 703 додається) 

 

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

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

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 № 704 (рішення № 704 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з землеустрою 

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

та надання в оренду земельної ділянки. 

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

цілому 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 705 (рішення № 705 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна 

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

цілому 

Результати голосування: за – 26 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 706 (рішення № 706 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою та 

надання згоди на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок. 

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 № 707 (рішення № 707 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

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 № 708 (рішення № 708 додається) 

 

 

 

 

Міський голова         Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії         С.Оленич 

 

 

 

 


