
 

ПРОТОКОЛ 

ХХІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 

ІІ пленарне засідання 

 
11 травня 2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 33 

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 

 

35.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного ХХІ сесії 

Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

В.Бернадович – пропоную виключити з 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” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

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” виключено з порядку денного. 

 

Т.Демко – пропоную включити в порядок денний проект рішення ”Про 

встановлення розміру орендної плати за оренду нежитлових приміщень” 

(”Тустань”) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Проект рішення ”Про встановлення розміру орендної плати за оренду 

нежитлових приміщень” (”Тустань”) включено до порядку денного. 

 

Ю.Кушлик – пропоную включити  в порядок денний проект рішення ”Про 

передачу в оренду нежитлових приміщень за адресою: м. Дрогобич, вул.. 

В.Великого, 26а” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Проект рішення ”Про передачу в оренду нежитлових приміщень за 

адресою: м. Дрогобич, вул.. В.Великого, 26а” включено до порядку 

денного. 

 

І.Розлуцький - пропоную включити  в порядок денний проект рішення ”Про 

надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки” 
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Проект рішення ”Про надання дозволу на передачу в суборенду земельної 

ділянки” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма - пропоную включити  в порядок денний проект рішення ”Про  

перейменування Дрогобицького педагогічного ліцею Дрогобицької 

міської ради Львівської області” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 



Проект рішення ”Про перейменування Дрогобицького педагогічного 

ліцею Дрогобицької міської ради Львівської області” включено до 

порядку денного. 

 

Т.Кучма - пропоную включити  в порядок денний проект рішення ”Про 

затвердження розпорядження міського голови № 210-р від 10.04.2017 р.” 

(медицина) 

І.Лазарів – закликаю депутатів не голосувати за включення в порядок 

денний даного проекту рішення 

О.Хрущ – підтримую колег-депутатів, які виступили проти повернення 

розгляду вищеназваного проекту рішення. Проект рішення не правильно 

сформульований. 

С.Кулиняк – начальник відділу правового забезпечення – законом не 

прописано, що сесія має затверджувати розпорядження міського голови, але 

Закон не забороняє цього. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Проект рішення ”Про затвердження розпорядження міського голови № 

210-р від 10.04.2017 р.” (медицина) включено до порядку денного. 

 

О.Хрущ - пропоную виключити  з порядку денного проект рішення ”Про  

реорганізацію Дрогобицького навчального закладу № 19 ”Полуничка” 

санаторного типу”, оскільки не подано плану заходів щодо реорганізації 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

 (результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить 

 

О.Хрущ - пропоную включити  в порядок денний проект рішення ”Про  

внесення змін до рішень міської ради” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція  

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

 (результати поіменного голосування додаються) 

Проект рішення ”Про внесення змін до рішень міської ради” включено до 

порядку денного. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 737 (рішення № 737 додається) 

 

РОЗМИНКА:  

А.Янів – надав інформацію щодо проведення відкритих торгів сипучих 

матеріалів  

О.Жуковська – я просила надати постійній комісії ради всі документи щодо 

проведення тендеру. А також прошу надати комісії всі документи, що 

стосуються відкритих торгів по закупівлі бітуму та нафтопродуктів. 

 

36.СЛУХАЛИ: Про  перейменування дошкільного навчального закладу № 

19 ”Полуничка” санаторного типу, що знаходиться у комунальній власності 

на дошкільного навчального закладу № 19 ”Полуничка” загального типу 

Дрогобицької міської ради Львівської області. 

О.Дацюк – прошу надати слово  представнику тубдиспансера 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  за основу 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Рішення відхилено. 

О.Хрущ – пропоную надати слово представнику тубдиспансера 

А.Андрухів – слово можемо надати в ”різному” 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: надати слова представнику 

тубдиспансера 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Левицька – надала інформацію щодо захворювання дітей на туберкульоз 

 

37.СЛУХАЛИ: Про перейменування Дрогобицького педагогічного ліцею 

Дрогобицької міської ради Львівської області та затвердження статуту в 

новій редакції. 

Р.Броницький – у мене є застереження до слів ”допрофесійна освіта” у п.1.8  

О.Заяць – директор ліцею – надала роз’яснення 

Р.Курчик – на засіданні КР БНДСД запропоновано не підтримуватися даний 

проект рішення, а дочекатися закону про освіту 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 738 (рішення № 738 додається) 



 

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

від 10.04.2017.  

О.Хрущ – не коректне оформлення проекту рішення. Сесія має 

затверджувати штатні розписи, а не розпорядження міського голови. На 

засіданнях комісій були висловлені застереження. Які заходи по ліквідації і 

відшкодування заборгованості перед іншими містами (трансферти)? Це 

насамперед скорочення живих людей. Я вважаю що це неможливе 

скорочення. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Жуковська – чи поверталися кошти по трансфертах. Прошу надати 

інформацію. Спочатку необхідно провести заходи по поверненню коштів, а 

потім скорочувати. 

Виступили: Ю.Кушлик, І.Лазарів, Р.Курчик, Р.Муль, Т.Демко 

О.Хрущ – за скорочення людей має нести відповідальність кожен керівник 

комунального некомерційного підприємства  

Т.Кучма – підготувати протокольне доручення щодо приведення Статутів 

у відповідність до чинного законодавства 

О.Хрущ – скільки ми звільняємо осіб? 

В.Чуба – начальник відділу охорони здоров’я – 119 посад. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 6 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Рішення відхилено. 

 

Т.Кучма – пропоную проголосувати за виведення Л.Надкерничної із сесійної 

зали 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

39.СЛУХАЛИ: Про  передачу в оренду нежитлових приміщень за адресою: 

м. Дрогобич, вул.. В.Великого, 26а 

Ю.Кушлик – доповідач 

Т.Демко – коли погоджували передачу в оренду нежитлового приміщення то 

не обговорювалося питання надання приміщення СК ”Патріот”. Ветерани 

АТО не інформовані. 



О.Хрущ – при обговоренні передачі нежитлового приміщення ”Патріоту” 

були присутні учасники АТО, які не мали заперечення. 

Т.Демко – на останньому засіданні робочої групи не йшлося про ”Патріот” 

О.Хрущ – пропоную проголосувати за основу, а потім по пунктах 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – прошу вилучити п.1, п.п.1.1 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: вилучити п. 1, п.п. 1.1. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пункт 1, п.п. 1.1. вилучено з даного проекту рішення 

Т.Кучма – пропонується орієнтовна площа нежитлового приміщення - 1700 

м. кв. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: встановити орієнтовне 

площу 1700 кв. м. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 739 (рішення № 739 додається) 

 

40.СЛУХАЛИ: Про  передачу в оренду нежитлових приміщень 

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 № 740 (рішення № 740 додається) 

 

41.СЛУХАЛИ: Про  встановлення розміру орендної плати за оренду 

нежитлових приміщень 

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 № 741 (рішення № 741 додається) 

 

41.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішень міської ради 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 742 (рішення № 742 додається) 

 

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

ділянки 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 743 (рішення № 743 додається) 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії                Р.Броницький 

 


