
ПРОТОКОЛ 

ХХІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 

 
4 травня 2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 32 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – Р.Броницький 

Лічильна комісія – М.Вітульська, М.Городинський 

 

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 ХХІ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

    2. Бюджетні питання 

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

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

та надання дозволу  на перенесення термінів погашення заборгованості КП 

”Дрогобичводоканал” перед територіальною громадою міста 

 

3.Питання освіти, культури та медицини 

3.1.Про затвердження статутів установ та закладів культури міст 

Дрогобича і Стебника і Положення про відділ культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради 

3.2.Про ліквідацію Стебницької загальноосвітньої школи 1 ступеня № 

13 та безоплатну передачу до комунальної власності Стебницької міської 

ради 

3.3.Про реорганізацію Дрогобицької вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ 

ступенів № 1 шляхом приєднання до Дрогобицької спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 2 Дрогобицької міської ради Львівської області та створення 

Дрогобицького навчально-виховного комплексу ”Дрогобицька 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 – Дрогобицька вечірня (змінна) 

школа № 1” 

3.4.Про реорганізацію Дрогобицького навчального закладу № 19 

”Полуничка” санаторного типу 



3.5.Про перейменування Дрогобицького педагогічного ліцею 

Дрогобицької міської ради Львівської області 

3.6.Про затвердження розпорядження міського голови № 210-р від 

10.04.2017 р. (медицина) 

 

4.Питання житлово-комунального господарства 

4.1. Про внесення змін та доповнень до положення ”Про постійну 

комісію Дрогобицької міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, будівництва, екології, довкілля, транспорту та зв’язку” та до 

положення ”Про постійну комісію Дрогобицької міської ради з питань 

регулювання земельних відносин” 

4.2. Про надання дозволів на встановлення індивідуального опалення 

у житлових будинках міста Дрогобича 

4.3. Про передачу на баланс тепло регулятора-модульного ТМ-700 

 

5.Питання приватизації: 

5.1. Про надання дозволу на списання 

5.2. Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

5.3. Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, щ 

підлягають приватизації шляхом викупу 

 

6.Земельні питання: 

6.1. 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 

6.2. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків 

6.3. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва 

6.4. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 

6.5. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

6.6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків (присадибна ділянка) та обслуговування нежитлових будівель і 

споруд 

6.7. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

відведення земельних ділянок, у наданні дозволу на укладення та 

припинення  договору особистого строкового сервітуту, у наданні дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



6.8. Про надання в оренду, продовження терміну оренди земельних 

ділянок 

6.9. Про продовження терміну дії рішень міської ради 

6.10. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність 

6.11. Про внесення змін до рішень міської ради 

6.12. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

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

надання в оренду земельної ділянки 

6.13. Про включення в перелік для продажу на земельних торгах 

земельної ділянки на вул. А.Шептицького 

6.14. Про надання згоди на укладення договорів про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення МАФів 

6.15. Про припинення права користування земельною ділянкою 

6.16. Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

7. Різне 
 

Т.Кучма -  пропоную обрати секретарем сесії Р.Броницького 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі М.Вітульської та 

М.Городинського 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХІ сесії Дрогобицької 

міської ради 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – пропоную зняти з розгляду порядку денного проект рішення ”Про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів” 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



Проект рішення ”Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування гаражів”  знято з розгляду порядку денного. 

 

С.Оленич – пропоную зняти з розгляду порядку денного проект рішення 

”Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Проект рішення ”Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

садівництва” знято з розгляду порядку денного. 

 

В.Бернадович - пропоную зняти з розгляду порядку денного проект рішення 

“Про надання згоди на укладення договорів про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення МАФів“ 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Проект рішення “Про надання згоди на укладення договорів про 

встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення МАФів“ 

знято з розгляду порядку денного. 

 

А.Андрухів - пропоную зняти з розгляду порядку денного проект рішення 

”Про внесення змін та доповнень до положення ”Про постійну комісію 

Дрогобицької міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, будівництва, екології, довкілля, транспорту та зв’язку” та 

до положення ”Про постійну комісію Дрогобицької міської ради з питань 

регулювання земельних відносин” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Проект рішення ”Про внесення змін та доповнень до положення ”Про 

постійну комісію Дрогобицької міської ради з питань житлово-

комунального господарства, будівництва, екології, довкілля, транспорту 

та зв’язку” та до положення ”Про постійну комісію Дрогобицької міської 

ради з питань регулювання земельних відносин”  знято з розгляду 

порядку денного. 



 

Р.Курчик – прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

затвердження програми підтримки Збройних Сил України у 2017 році, 

щодо створення автоматизованої системи управління базами даних та 

ведення військового обліку військовозобов’язаних ”Ствол -0 1 М” в 

системі Збройних Сил України в особливий період” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про затвердження програми підтримки Збройних Сил України 

у 2017 році, щодо створення автоматизованої системи управління базами 

даних та ведення військового обліку військовозобов’язаних ”Ствол -0 1 

М” в системі Збройних Сил України в особливий період” включено до 

порядку денного. 

 

О.Балог - прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

надання в оренду земельних ділянок” (ПАТ ”Кристалбанк”) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

В.Тюска – ”за” 

Питання ”Про надання в оренду земельних ділянок” (ПАТ ”Кристалбанк”) 

включено до порядку денного 

 

О.Балог - прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

припинення права користування земельною ділянкою” (ТзОВ 

”Універсальна бурова техніка”) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ””Про припинення права користування земельною ділянкою” 

(ТзОВ ”Універсальна бурова техніка”) – включено до порядку денного 

 

О.Балог - прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки” (”Медик”) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 



(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про надання дозволу на передачу в суборенду земельної 

ділянки” (”Медик”) включено до порядку денного 

 

А.Андрухів - прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

внесення змін до Регламенту Дрогобицької міської ради” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про внесення змін до Регламенту Дрогобицької міської ради” 

включено до порядку денного. 

 

О.Бичков’як - прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради № 1581 від 

03.04.2015 ”Про затвердження складу комісії з питань розгляду 

документів учасників АТО щодо виділення їм земельних ділянок” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради № 

1581 від 03.04.2015 ”Про затвердження складу комісії з питань розгляду 

документів учасників АТО щодо виділення їм земельних ділянок” 

включено до порядку денного 

Р.Грицай - прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

передачу в оренду нежитлових приміщень”(”Пора”, ”Батьківщина”)  

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про передачу в оренду нежитлових приміщень” включено до 

порядку денного 

 

Н.Броварський – прошу зняти з розгляду порядку денного проект рішення  

”Про реорганізацію Дрогобицької вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ 

ступенів № 1 шляхом приєднання до Дрогобицької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Дрогобицької міської ради Львівської області 

та створення Дрогобицького навчально-виховного комплексу 

”Дрогобицька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 – Дрогобицька 

вечірня (змінна) школа № 1” 



Секретар міської ради – на засіданні погоджувальної ради поступила 

пропозиція розглянути це питання на наступному пленарному засіданні сесії, 

а відділу освіти доопрацювати його 

Т.Кучма – пропонується зняти дане питання з порядку денного 

 Результати голосування:  за – 17 

     проти – 1 

     утрималось – 14 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

 

Т.Демко - прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

внесення змін до рішень та затвердження Положення про відділ 

державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради” 

А.Андрухів – це питання не розглядалося на засіданні постійної комісії ради 

з питань депутатської етики, законності, правопорядку, прав людини, 

розвитку громади та контролю за дотриманням Регламенту ради 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про внесення змін до рішень та затвердження Положення про 

відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого 

комітету Дрогобицької міської ради” включено до порядку денного. 

 

Т.Демко - прошу зняти з розгляду порядку денного проект рішення ”Про 

надання дозволів на встановлення індивідуального опалення у житлових 

будинках міста Дрогобича” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Проект рішення ”Про надання дозволів на встановлення 

індивідуального опалення у житлових будинках міста Дрогобича” знято з 

розгляду порядку денного 

 

В.Бернадович - прошу зняти з розгляду порядку денного проект рішення 

”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 – 31 

     проти – 0 



     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Ю.Милян – ”за” 

Проект рішення ”Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків” знято з розгляду порядку денного 

В.Тюска, О.Жуковська, О.Хрущ – виступили проти змін та доповнень до 

порядку денного 

 

Р.Курчик - прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності, 

співробітництва та європейської інтеграції м.Дрогобича на 2017 рік у 

новій редакції” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про затвердження Програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м.Дрогобича на 

2017 рік у новій редакції” включено до порядку денного 

 

Р.Курчик – прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

затвердження Програми сприяння підвищенню податкової дисципліни 

щодо сплати акцизного податку в місті Дрогобичі на 2017 рік” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про затвердження Програми сприяння підвищенню 

податкової  дисципліни щодо сплати акцизного податку в місті 

Дрогобичі на 2017 рік” включено до порядку денного 

 

Р.Курчик – прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

внесення змін до додатку 1 рішення Дрогобицької міської ради від 

25.02.2016 № 142 ”Про порядок використання плати за оренду 

комунального майна” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



Питання ”Про внесення змін до додатку 1 рішення Дрогобицької міської 

ради від 25.02.2016 № 142 ”Про порядок використання плати за оренду 

комунального майна” включено до порядку денного. 

 

Р.Курчик – прошу включити до порядку денного проект рішення ”Про 

внесення змін та доповнень до Програми здійснення Дрогобицькою 

міською радою внесків до статутного капіталу комунального 

підприємства ”Туристичний комплекс Дрогобич” Дрогобицької міської 

ради, затвердженого рішенням Дрогобицької міської  ради від 11.04.2017 

№ 690” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про внесення змін та доповнень до Програми здійснення 

Дрогобицькою міською радою внесків до статутного капіталу 

комунального підприємства ”Туристичний комплекс Дрогобич” 

Дрогобицької міської ради, затвердженого рішенням Дрогобицької 

міської  ради від 11.04.2017 № 690” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 709 (рішення № 709 додається) 

 

РОЗМИНКА: 

Б.Пристай – у сусідній державі (Польща) чиняться провокації щодо ОУН-

УПА. Прошу підготувати розпорядження щодо святкування УПА у 

Дрогобичі. У школах запровадити уроки. 

  На фасаді приміщення ЗОШ І-Ш ступенів  № 4 самовільно встановили 

барельєф В.Єрьоміну. Прошу демонтувати цей барельєф.  

Біля філологічного факультету педагогічного університету надано 

нерухомий об’єкт (басейн) ФОП Загроцькій Н.О. – прошу відмінити це 

рішення.  

Також прошу встановити сміттєві контейнери на вул. Тарнавського. 

О.Балог – зачитав подяки за проведення всеукраїнського конкурсу юних 

музикантів ”Франкове підгір’я” 

Н.Броварський – прошу провести берегоукріплення русла р.Серет 

О.Янів – в порядку денному є проект рішення щодо закриття школи № 13 в с. 

Солець. Прошу не голосувати за дане питання. Прошу надати слово голові 

батьківського комітету школи О.Мичківській 

Міський голова – прошу проголосувати за надання слова О.Мичківській 



Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Мичківська – прошу не закривати школу. Громадськість бере на себе 

зобов’язання допомогти у збереженні даного приміщення. Ми проти 

довезення дітей до інших шкіл. 

Т.Демко – ми приймаємо сміття зі Львова. Мешканці обурені. Звертаємося до 

міського голови з пропозицією не підписувати жодних документів.  

У мене є графік проведення ремонту доріг.  

Робоча комісія закінчила роботу щодо приміщення колишньої сауни 

”Хвиля”. Комісія вирішила передати дане приміщення воїнам АТО.  

Орендна плата за приміщення в готелі ”Тустань” надто висока. 

Орендарі зустрічалися з керівництвом готелю.  

Проводилися відкриті торги по закупівлі сипучих будівельних 

матеріалів. Перемогу здобула не Дрогобицька фірма. Підприємству з 

Дрогобича було відмовлено через не надання довідки платника податків, 

хоча ціни у цього підприємця набагато нижчі. 

Т.Кучма – прошу підготувати протокольне доручення голові тендерного 

комітету з цього питання і надати мені інформацію і голові бюджетної 

комісії. 

Р.Грицай – прошу провести ремонт дороги та тротуару на вул. Коссака. 

Також прошу завезти відфрезерований асфальт на дорогу на вул.Ільницького. 

Т.Кучма – прошу підготувати протокольне доручення заступнику 

начальника департаменту  міського господарства вивчити дане питання і 

дати інформацію. 

І.Розлуцький – минулого року обіцяли провести ремонт дороги на 

вул..Гончара, але обіцянки не виконано. Прошу облаштувати сміттєвий 

майданчик на вул. Гончара. 

Т.Кучма – прошу підготувати протокольне доручення заступнику 

начальника департаменту  міського господарства вивчити дане питання і 

дати інформацію. 

Р.Курчик – прошу надати слово М.Ваврину 

Міський голова – прошу проголосувати за надання слова М.Ваврину 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

М.Ваврин – прошу знести самовільно встановлений барельєф на фасаді 

приміщення ЗОШ І-Ш ступенів № 4 В.Єрьоміну. 

Міський голова – зачитав перелік мікропроектів, які подані на конкурс 

О.Хрущ – прошу першочерговим розглянути питання (про внесення змін до 

рішення № 1518….), а проекти рішень ”Про реорганізацію Дрогобицької 

вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів № 1 шляхом приєднання до 



Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Дрогобицької міської 

ради Львівської області та створення Дрогобицького навчально-виховного 

комплексу ”Дрогобицька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 – 

Дрогобицька вечірня (змінна) школа № 1” та ”Про реорганізацію 

Дрогобицького навчального закладу № 19 ”Полуничка” санаторного типу” 

перенести на наступне пленарне засідання сесії 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

Ю.Кушлик – ”за”, О.Дацюк – ”за”, С.Оленич – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція проходить. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради № 

1581 від 03.04.2015 ”Про затвердження складу комісії з питань розгляду 

документів учасників АТО щодо виділення їм земельних ділянок  

Доповідач: А.Андрухів 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 710 (рішення № 710 додається) 

 

О.Хрущ – прошу першочерговим розглянути питання ”Про внесення змін до 

Регламенту Дрогобицької міської ради” та ”Про затвердження програми 

підтримки Збройних Сил України у 2017 році, щодо створення 

автоматизованої системи управління базами даних та ведення військового 

обліку військовозобов’язаних ”Ствол -0 1 М” в системі Збройних Сил 

України в особливий період” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція проходить. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Дрогобицької міської ради 

Доповідач: А.Андрухів 

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 № 711 (рішення № 711 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми підтримки Збройних Сил 

України у 2017 році, щодо створення автоматизованої системи управління 

базами даних та ведення військового обліку військовозобов’язаних ”Ствол -0 

1 М” в системі Збройних Сил України в особливий період 

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

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Курчик – ”за”, Т.Демко – ”за”, М.Вітульська – ”за” 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 712 (рішення № 712 додається) 

 

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

2017 рік. 

Доповідач:  Т.Василиків – заступник начальни управління фінансів 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 713 (рішення № 713 додається) 

 

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

2017 рік та надання дозволу  на перенесення термінів погашення 

заборгованості КП ”Дрогобичводоканал” перед територіальною громадою 

міста 

Доповідач Р.Шагала – директор КП ”Дрогобичводоканал”. Прошу внести  

зміни в назву рішення, а саме: “Про надання дозволу  на перенесення 

термінів погашення заборгованості КП ”Дрогобичводоканал” перед 

територіальною громадою міста” 

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 пропозиція: змінити назву рішення і 

читати: “Про надання дозволу  на перенесення термінів погашення 

заборгованості КП ”Дрогобичводоканал” 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому  

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення “Про надання дозволу  на перенесення 

термінів погашення заборгованості КП ”Дрогобичводоканал” № 714 

(рішення № 714 додається) 

 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження статутів установ та закладів культури міст 

Дрогобича і Стебника і Положення про відділ культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради 

Доповідач: О.Дацюк – дане питання розглядалося на засіданні постійної 

комісії ради, де було внесено зміни до положення про відділ культури та 

мистецтв 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: внести зміни до Положення 

про відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому  

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 715 (рішення № 715 додається) 

 

8.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Стебницької загальноосвітньої школи 1 

ступеня № 13 та безоплатну передачу до комунальної власності Стебницької 

міської ради 

Доповідач: О.Дацюк 

Міський голова – пропоную даний проект рішення перенести на наступне 

пленарне засідання сесії 

Секретар міської ради – а я пропоную даний проект рішення заслухати на 

цьому пленарному засіданні 



Міський голова – пропоную розгляд даного проекту рішення перенести на 

наступне пленарне засідання 

Результати голосування:  за – 9 

     проти – 5 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

 

О.Дацюк  -  є певні зміни в назві рішення та у тексті. Я озвучу повністю 

проект рішення. 

П.Сушко – начальник відділу освіти. Повинні бути якісні умови доступу до 

освіти. У даній школі навчається 30 школярів. Утримання цієї школи 

обходиться бюджету у сумах: 170 тис.грн. – техперсонал, 24 тис.грн. – 

комунальні послуги, 2-а класи-комплекти, у 1-й клас в школу йде 5 учнів. В 

загальному на утримання школи у рік витрачається з міського бюджету 200 

тис.грн. 

Т.Демко – прошу сказати свою думку щодо існування даної школи. 

П.Сушко – відділ освіти відповідає за виплату заробітної плати. Я за якісні 

умови навчання дітей. 

Т.Петруняк – а які кошти витрачаються на утримання відділу освіти? 

М.Вітульська – скільки буде коштувати перевезення дітей? 

П.Сушко – приблизно 80 тис.грн. 

Міський голова – є висновки комісії. Прошу шляхом голосування 

визначатися. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 4 

     проти – 6 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення не проходить. 

І.Розлуцький – прошу дати роз’яснення мешканцям с.Солець щодо даного 

питання 

 

9.СЛУХАЛИ: Про перейменування Дрогобицького педагогічного ліцею 

Дрогобицької міської ради Львівської області 

Доповідач: О.Дацюк – є певні зміни в назві рішення. Я зачитаю проект 

рішення повністю 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Броницький – у вашому статуті є зміни ступенів ліцею. 



О.Заяць – директор ліцею. Ліцей загалом освітній заклад Ш ступеня, але 

ліцей може мати у своїй структурі 8-9, 10.11 класи, це не суперечить закону. 

Я не наполягаю на введенні 8-9 класів, оскільки не дозволяє база. 

Р.Броницький – немає чесних прав гри. 

Міський голова – скільки дітей навчається у ліцеї і скільки є дітей з інших 

населених пунктів? 

О.Заяць – до 50 % школярів, не є мешканцями Дрогобича 

Т.Городиський – у педуніверситету є певні зауваження 

О.Хрущ – давайте ми приймемо рішення щодо перейменування ліцею, а 

затвердження статуту перенесемо на наступне пленарне засідання. 

Р.Курчик – пропоную даний проект рішення перенести на наступне пленарне 

засідання 

Секретар міської ради - на голосування ставиться прийняття рішення в 

цілому 

Результати голосування:  за – 11 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення не проходить. 

 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови № 210-р 

від 10.04.2017 р. (медицина) 

Доповідач: О.Дацюк 

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

Результати голосування:  за – 16 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення не проходить. 

 

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

Прошу повернутися ще раз до розгляду даного проекту рішення, оскільки 

наступний крок – до фінансування медичної мережі. 

Міський голова – на голосування ставиться пропозиція: повернутися до 

голосування вищеназваного проекту рішення 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 2 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція проходить. 

Міський голова - на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в 

цілому 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 4 



(результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення не проходить. 

 

Оголошується перерва. 

 

11.СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс теплогенератора модульного ТМ-700 

Доповідач: Т.Демко, 

Співдоповідач: І.Хом’як – директор КП ”Дрогобичтеплоенерго” 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 4 

     проти – 2 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення не проходить. 

 

Міський голова – прошу змінити порядок голосування та розглянути питання 

“Про внесення змін до рішень та затвердження Положення про відділ 

державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради” 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень та затвердження Положення 

про відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого 

комітету Дрогобицької міської ради 

Доповідач: Т.Демко 

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 № 716 (рішення № 716 додається) 

 

13.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання 

Доповідач: Ю.Кушлик  

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 № 717 (рішення № 717 додається) 

 

14.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

Доповідач Ю.Кушлик 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

І.Розлуцький – п.3 даного рішення прошу зняти з розгляду 

Ю.Кушлик – укладено договір оренди з підприємцем, який виконує всі умови 

договору. 

Т.Демко – п.1 цього рішення – передають в оренду підвал. На засіданні 

комісії з питань житлово-комунального господарства не розглядалося. 

В.Бернадович – прошу зняти з розгляду п.3 цього рішення 

Т.Кучма – на голосування ставиться зняття п.3 з розгляду  

Результати голосування:  за – 6 

     проти – 6 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 718 (рішення № 718 додається) 

 

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

підлягають приватизації шляхом викупу 

О.Балог - 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 – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Демко – чому в цьому рішенні змінилася площа приміщення в порівнянні з 

попереднім? 

Р.Урбан – начальник відділу оренди та приватизації – площу уточнюють 

відповідно до нового техпаспорту 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому 



Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 719 (рішення № 719 додається) 

 

Ю.Кушлик – є додаткове рішення про передачу в оренду нежитлових. 

Пропоную цей проект рішення перенести на наступне пленарне засідання. 

 

Земельні питання 

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

земельних відносин 

 

16.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 

І.Дзюрах - 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 – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 720 (рішення № 720 додається) 

 

17.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 рішення за основу і в цілому 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – ”за” 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 721 (рішення № 721 додається) 

 

18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків (присадибна ділянка) та обслуговування нежитлових 

будівель і споруд 

 Ю.Милян - 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 – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – п.1.1 – прошу уточнити ім’я і по-батькові 

Міський голова – на голосування ставиться пропозиція:  п.п. 1.1. доповнити 

прізвищем: Царю Олександру Миколайовичу. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому  

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 722 (рішення № 722 додається) 

 

19.СЛУХАЛИ Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

відведення земельних ділянок, у наданні дозволу на укладення та 

припинення  договору особистого строкового сервітуту, у наданні дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 723 (рішення № 723 додається) 

 

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

земельних ділянок 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 724 (рішення № 724 додається) 

 

21.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) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 725 (рішення № 725 додається) 

 

22.СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 726 (рішення № 726 додається) 

 

23.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради 

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

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

24.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 рішення за основу і в цілому 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 727 (рішення № 727 додається) 

 

25.СЛУХАЛИ: Про включення в перелік для продажу на земельних торгах 

земельної ділянки на вул. А.Шептицького 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 728 (рішення № 728 додається) 

 

26.СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 729 (рішення № 729 додається) 

 

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

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 730 (рішення № 730 додається) 

 

28.СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою 

(ТзОВ ”Універсальна бурова техніка”) 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – ”за” 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 731 (рішення № 731 додається) 

 

29.СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок (ПАТ 

”Кристалбанк”) 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – ”за” 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 732 (рішення № 732 додається) 

 

30.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу в суборенду земельної 

ділянки  (”Медик”) 

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

Результати голосування:  за – 16 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – ”за”, І.Дзюрах – ”за”, О.Бичков’як – ”за” 

Даний проект рішення не проходить. 

 

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м.Дрогобича на 2017 

рік у новій редакції 

Доповідач: І.Юзьв’як 



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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 733 (рішення № 733 додається) 

 

32.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння підвищенню 

податкової  дисципліни щодо сплати акцизного податку в місті Дрогобичі на 

2017 рік 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 734 (рішення № 734 додається) 

 

33.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми здійснення 

Дрогобицькою міською радою внесків до статутного капіталу комунального 

підприємства ”Туристичний комплекс Дрогобич” Дрогобицької міської ради, 

затвердженого рішенням Дрогобицької міської  ради від 11.04.2017 № 690 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 735 (рішення № 735 додається) 

 

34.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до додатку 1 рішення Дрогобицької 

міської ради від 25.02.2016 № 142 ”Про порядок використання плати за 

оренду комунального майна 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 736 (рішення № 736 додається) 

 

 

Міський голова       Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії       Р.Броницький   

 


