
ПРОТОКОЛ 

ХХШ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 

 
27 червня 2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 29 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – О.Майданюк 

Лічильна комісія – М.Вітульська, Ю.Милян 

 

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 ХХШ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

    2. Бюджетні питання 

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

2.2.Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за І квартал 2017 року. 

 

3. Питання приватизації. 

3.1. Про надання дозволу на списання основних засобів. 

3.2. Про передачу в оренду нежитлових  приміщень. 

3.3. Про затвердження експертної оцінки об’єкту комунальної 

власності Дрогобицької міської ради, яка приватизовується шляхом викупу. 

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

підлягають  приватизації  шляхом викупу. 

3.5. Про надання дозволу на списання основних засобів (Писанка). 

 

 4. Земельні питання. 

1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків (присадибна ділянка) та багатоквартирного житлового будинку. 

2. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків. 

3. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва. 



4. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів. 

5. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна. 

6. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

7. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), для обслуговування нежитлових приміщень. 

8. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового 

будинку для учасників АТО та внесення змін у рішення Дрогобицької міської 

ради.  

9. 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 та постійне користування земельних ділянок 

10.  Про надання в оренду, продовження терміну оренди  земельних 

ділянок 

11. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки, та надання в оренду земельної  

ділянки. 

12.  Про припинення права користування земельною ділянкою. 

13.  Про продовження терміну дії рішень міської ради.   

14.  Про внесення змін до рішень міської ради.   

15. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

16.  Про продовження договору особистого строкового сервітуту. 

17. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

відведення земельних ділянок, у затвердженні матеріалів з виготовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у продовжені 

договору оренди земельної ділянки, у наданні в оренду земельної ділянки, у 

внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, у виділенні земельної 

ділянки для розміщення малих архітектурних форм, у включенні в перелік 

для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, у 

продовженні терміну дії рішення Дрогобицької міської ради, у наданні 

дозволу на розроблення проекту відведення  по зміні цільового призначення 

земельної ділянки, у припиненні договору оренди земельної ділянки, у 

припиненні договору про встановлення особистого строкового сервітуту для 

розміщення малої архітектурної форми. 

18. Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 



5. Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних 

осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на 2018 рік. 

6. Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих 

податків та зборів на 2018 рік. 

7. Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної діяльності, 

співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2017 рік 

 

 8.Про затвердження статутів комунальних некомерційних 

підприємств охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стебника  у новій редакції. 

 

          9. Про взяття на баланс та передачу в оперативне управління 

нежитлових будівель комунальним некомерційним підприємствам охорони 

здоров’я мм. Дрогобича та Стебника. 

 

 

10. Про передачу  на баланс теплогенератора модульного   TM – 700.  

11. Про надання дозволів на відключення від мереж централізованого 

опалення та встановлення індивідуального опалення у житлових будинках м. 

Дрогобича.  

 

12. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 

18.12.2015 № 41 «Про затвердження структури виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання» 

. 

 13. Про передачу функцій замовника департаменту розвитку та 

експлуатації  житлово-комунального господарства Львівської обласної 

державної адміністрації з реалізації Програми «Питна вода»  

на 2012-2020 роки. 

 
 14.  Про скасування п. 3 рішення виконавчого комітету Дрогобицької 

міської ради від 24 квітня 2014 року № 43 "Про встановлення дорожніх 

знаків на вулицях міста" 

 15. Різне. 

Т.Кучма -  пропоную обрати секретарем сесії  О.Майданюка 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

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

Ю.Миляна 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХШ сесії Дрогобицької 

міської ради 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 
 

О.Хрущ – на погоджувальній раді рекомендували зняти з розгляду 

порядку денного проект рішення ”Про внесення змін  до міського бюджету 

м.Дрогобича на 2017 рік” і перенести його розгляд на друге пленарне 

засідання сесії. Не виконуються роботи по виконанню доручень виборців. 

О.Савран -  першочергово ми маємо виплачувати захищені статті, тобто 

заробітну плату. При перевиконанні бюджету будемо виділяти кошти на 

виконання доручень виборців. 

Т.Кучма – ставлю на голосування пропозицію погоджувальної ради 

Т.Демко – яка сума перевиконання на 01.07.2017  
О.Савран – дала роз’яснення. 
О.Хрущ – на засіданні погоджувальної ради ви говорите одне, а зараз інше 
О.Жуковська – на депозитах знаходиться 15 млн.грн. Мова про заробітну 
плату на засіданні комісії не порушувалася.   
Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція – перенести даний проект 

рішення на друге пленарне засідання 

Результати голосування:   за – 16 

      проти – 5  

      утрималось – 1 

Р.Броницький – ”за”, Т.Демко – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

 

О.Хрущ - на погоджувальній раді рекомендували зняти з розгляду порядку 

денного сесії проекти рішень розділу 3 (питання приватизації) та розділу 4 

(земельні питання) 

Ю.Кушлик -  всі питання приватизації розглядалися на засіданні комісії 

місяць тому. Прошу залишити в порядку денному сесії проекти рішень 

розділу 3 (питання приватизації) 

Р.Муль – прошу залишити в порядку денному проекти рішень земельних 

питань, що стосуються оренди землі. Це надходження коштів до міського 

бюджету. 

Т.Кучма – хто за те, щоб проекти рішень з земельних питань були зняті, але 

залишити проекти рішень, що стосуються учасників АТО – ”Про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку для учасників 

АТО та внесення змін у рішення Дрогобицької міської ради” 



Ю.Кушлик – питання приватизації розглядалися, коли ще Р.Росохи не було 

на роботі. 

О.Балог – підтримую пропозицію О.Хруща. Не всі питання включені в 

проекти рішень, що розглядалися на засіданні земельної комісії. 

В.Бернадович – голови фракцій одностайно прийняли рішення на засіданні 

погоджувальної ради зняти з розгляду вищеназвані розділи порядку денного. 

Т.Кучма – пропоную розділити блоки питань 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція – зняти з розгляду розділ 3 

(питання приватизації) 

Результати голосування:   за – 17 

      проти – 5 

      утрималось – 4 

О.Жуковська  – ”за”,  

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція – зняти з розгляду розділ 4 

(земельні питання) 

Результати голосування:   за – 19 

      проти – 0 

      утрималось – 5 

 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного розділ 4 земельних питань 

 

Ю.Каракевич – учасник АТО – а які є юридичні підстави щоб зняти з 

посади Р.Росоху 

Р.Муль – пропоную залишити в порядку денному проекти рішень ”Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для 

обслуговування нежитлових приміщень”, а також – ”Про надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового будинку для учасників АТО та 

внесення змін у рішення Дрогобицької міської ради” 

О.Хрущ – пропоную проект рішення ”Про внесення змін до Програми 

розвитку інвестиційної діяльності, співробітництва та європейської 

інтеграції м. Дрогобича на 2017 рік” перенести на друге пленарне засідання 

Т.Кучма  – на голосування ставиться пропозиція – перенести даний проект 

рішення на друге пленарне засідання 

Результати голосування:   за – 14 

      проти – 4 

      утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

 



О.Хрущ - пропоную проект рішення ”Про взяття на баланс та передачу в 

оперативне управління нежитлових будівель комунальним 

некомерційним підприємствам охорони здоров’я мм. Дрогобича та 

Стебника”, зняти з розгляду порядку денного, оскільки даний проект не 

розглядався на засіданні постійної комісії ради 

Т.Кучма  – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:   за – 21 

      проти – 1 

      утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення  ”Про взяття на баланс та передачу в оперативне 

управління нежитлових будівель комунальним некомерційним 

підприємствам охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стебника” знято з 

розгляду. 

 

О.Хрущ – пропоную проект рішення ”Про затвердження статутів 

комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я мм. Дрогобича 

та Стебника  у новій редакції”  перенести на наступне пленарне засідання. 

Нам необхідно створити тимчасову контрольну комісію з здійснення 

контролю розробки та внесення змін до Статутів комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я. 
Т.Кучма  – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:   за – 26 

      проти – 0 

      утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про створення тимчасової контрольної комісії” включено до 

порядку денного 

 

О.Хрущ – ще раз пропоную проект рішення ”Про затвердження статутів 

комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я мм. 

Дрогобича та Стебника  у новій редакції”  перенести на наступне 

пленарне засідання. 

О.Савран – якщо ви будете зволікати з даним проектом рішення, то у нас 

виростуть ще більші борги по медичній галузі. 

О.Дацюк – вже недоліки, які були допущені в попередніх статутах 

виправлені і треба проголосувати за Статути в новій редакції. 

О.Хрущ – після затвердження цих Статутів буде скорочення медпрацівників 

приблизно – 80 осіб. 

Т.Кучма – дав роз’яснення щодо Статутів. 

Т.Кучма   – на голосування ставиться пропозиція – перенести даний проект 

рішення на друге пленарне засідання 

Результати голосування:   за – 11 

      проти – 7 

      утрималось – 5 



(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

 

Т.Демко – прошу змінити послідовність голосування порядку денного і 

першим питанням проголосувати проект рішення ”Про передачу функцій 

замовника департаменту розвитку та експлуатації  житлово-комунального 

господарства Львівської обласної державної адміністрації з реалізації 

Програми «Питна вода» на 2012-2020 роки” 
 

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

внесення доповнень до рішення сесії від 11.04.2017 р. № 691 ”Про 

затвердження Програми розвитку футболу у місті Дрогобичі на 2017-

2021 роки” 

Ю.Кушлик – дав роз’яснення щодо даного проекту рішення 
Т.Кучма  – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:   за – 21 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

О.Янів – ”за”, А.Андрухів – ”за”, Ю.Милян – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про внесення доповнень до рішення сесії від 11.04.2017 р. № 

691 ”Про затвердження Програми розвитку футболу у місті Дрогобичі на 

2017-2021 роки” включено до порядку денного 

 

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

затвердження Статуту комунального підприємства ”Туристичний 

комплекс ”Дрогобич” Дрогобицької міської ради в новій редакції” 
Т.Кучма  – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:   за – 26 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про затвердження Статуту комунального підприємства 

”Туристичний комплекс ”Дрогобич” Дрогобицької міської ради в новій 

редакції” включено до порядку денного 

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

доповненнями та змінами 
Результати голосування:   за – 28 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №747 (рішення № 747 додається) 

 

Т.Демко – прошу проект рішення ”Про передачу функцій замовника 

департаменту розвитку та експлуатації  житлово-комунального 



господарства Львівської обласної державної адміністрації з реалізації 

Програми «Питна вода» на 2012-2020 роки» - заслухати першим. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 
Результати голосування:   за – 28 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція проходить. 

РОЗМИНКА: 

Б.Пристай – порушив питання щодо закриття у Львові академії сухопутних 

військ. І звернувся з депутатським звернення до Народного депутата 
Б.Матківського 

 

У зв’язку з перешкоджанням проведення засідання сесії оголошено перерву 

на 15 хвилин. 

 

О.Дацюк – у місті по-варварськи ставляться до комунального майна, зокрема 

знищили сміттєві майданчики, крадуть люки, решітки. Цього року святкуємо 

річницю пам’яті Йосипа Сліпого, прошу відновити вуличне освітлення на 

вищеназваній вулиці. 

О.Балог – у місті самовільно встановлюють гаражі, зокрема на вул. 

Бориславській, 2, вул. П.Орлика, Кн.Ольги. 

Р.Муль – нарешті у місті контролюється заїзд в центр міста. Але треба 
проконтролювати куди скеровані кошти за дозвіл на заїзд. Цим питанням має 

займатися ТІЦ, а не муніципальна варта. 

Т.Демко  з гімназією вже знайшли компроміс. Прошу вирішити питання з 

контейнерним майданчиком на вул. Грушевського, 13, 15. Тепер молочний 

ринок – столи зрізали, а молочні продукти  продовжують продавати, але вже 

з землі. Щодо тендеру з КМГ – переплата – 800 тис.грн. 

З приводу спонсорів будівництва скверу ”Небесній сотні” – чому не названо 

всіх причетних до скверу людей?. О.Дмитрах – виділив приблизно – 150 

тис.грн. 

Почалося протистояння між міським головою та депутатським корпусом. 

Необхідно знайти компроміс – зняття заступників міського голови або 

розпуск депутатського корпусу. 
Ю.Кушлик – мене як голову найбільшої фракції в міській раді не було 

запрошено н засідання голів фракцій. Щодо роботи заступників – давайте 

визначимося шляхом голосування. 

Т.Кучма – роз’яснив що претензій до роботи своїх заступників немає. Але 

якщо є докази чи то до заступників міського голови, чи якогось службовця 

міської ради звертайтеся із заявами у відповідні органи. 

Т.Кучма – переходимо до розгляду порядку денного 

 

2. СЛУХАЛИ: ”Про передачу функцій замовника департаменту розвитку та 

експлуатації  житлово-комунального господарства Львівської обласної 



державної адміністрації з реалізації Програми «Питна вода» на 2012-2020 

роки» 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому 
Результати голосування:   за – 27 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

Р.Грицай – ”за”, В.Тюска – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 748 (рішення № 748 додається) 

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

2017 рік 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління 

Т.Кучма –  доручення виборців будуть виконуватися при перевиконанні 

міського бюджету. Ми повинні першочергово виплачувати захищені статті, 

тобто заробітну плату.  

О.Хрущ – до О.Савран – ви подаєте половинчасту інформацію. Не треба 

маневрувати і маніпулювати. Назвіть чітку цифру. 

Т.Демко – я просив повідомляти постійну комісію ради з питань житлово-

комунального господарства щодо початку виконання робіт по проведенню 

робіт з поточного ремонту та благоустрою міста. Не виконується графік робіт 

по виконанню доручень виборців. 

О.Жуковська – постійна комісія ради з питань житлово-комунального 

господарства чітко працювала над планом виконання робіт з доручень 

виборців, а ми виконали їх хіба на 10 %. Які додатки ми зараз голосуємо?  

О.Савран – всі. 

С.Оленич – чи є програма ТІЦу? 

О.Савран – немає. 

Н.Броварський – чому немає співпраці між департаментом міського 

господарства і фінансовим управлінням щодо виконання робіт по місту і 

використання коштів. 

О.Хрущ – це абсурд, щоб фінвідділ не знав що має робити департамент 

міського господарства. Звідки ви візьмете кошти на утримання 

муніципальної варти? Муніципальна варта фінансується із залишкового 

фонду. Невиконання доручень виборців – це наша робота. 

Т.Кучма – у нас дуже добре проводить роботу Туристично-інформаційний 

центр. Вони вже самі на себе заробляють. І інститут міста теж. Минулого 

року ми виграли 36 млн.грн. на проектах, цього року – 30 млн.грн. 

О.Жуковська - Туристично-інформаційний центр працює і немає жодних 

претензій. Нас цікавлять трансферти по медичній галузі. 

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 № 749 (рішення № 749 додається) 
 

4. СЛУХАЛИ: Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за І квартал 2017 року. 

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 № 750 (рішення № 750 додається) 

 
5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів. 

Доповідач Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому 
Результати голосування:   за – 14 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

В.Бернадович – ”за”  

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: даний проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. 

Відхилено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових  приміщень. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому 
Результати голосування:   за – 16 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: даний проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. 

Відхилено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної оцінки об’єкту комунальної 

власності Дрогобицької міської ради, яка приватизовується шляхом викупу. 

Т.Демко – це об’єкт, де колись був опорний пункт? Чи не замала ціна на 

такий об’єкт в центрі міста? 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому 
Результати голосування:   за – 11 

      проти – 0 

      утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: даний проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. 

Відхилено. 

 

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

підлягають  приватизації  шляхом викупу. 

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



Результати голосування:   за – 14 

      проти – 0 

      утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: даний проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. 

Відхилено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

(Писанка). 

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 № 751 (рішення № 751 додається) 
 

10. СЛУХАЛИ:  Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для 

фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на 2018 

рік. 

Доповідач: А.Ліснянський – начальник відділу економіки 

О.Жуковська – на засіданні постійно комісії ради було вирішено залишити 

ставки єдиного податку на рівні минулого року. 

О.Хрущ – на сайті міської ради була розміщена інформація щодо сплати 

податків. Таку інформацію потрібно подавати в усі засоби масової 

інформації. 

Т.Демко – чому даний проект рішення не розглядався на засіданні комісії з 

питань житлово-комунального господарства? І взагалі такі проекти рішень 

мають розглядатися на всіх засіданнях постійних комісій ради.  

О.Хрущ - на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому 
Результати голосування:   за – 15 

      проти – 1 

      утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ в чому пройшла зміна? 

Виступили: 

О.Савран 

С.Кулиняк 

Т.Петруняк 

О.Хрущ прошу повернутися до розгляду вищеназваного проекту рішення 

Т.Кучма – ставиться на голосування – повернення до розгляду проекту 

рішення ”Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних 

осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на 2018 рік”. 

Результати голосування:   за – 23 

      проти – 0 

      утрималось – 0 



М.Вітульська – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  
Результати голосування:   за – 25 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

З.Семенишин – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Петруняк – пропоную ІІ групу – до 15 % 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція Т.Петруняка до 15 %  
Результати голосування:   за – 21 

      проти – 0 

      утрималось – 1 

Р.Броницький – ”за”, Т.Демко – ”за”, О.Янів – ”за”, О.Майданюк – ”за” 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 
Результати голосування:   за – 25 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

З.Семенишин – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 752 (рішення № 752 додається) 
 

11. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про нарахування та сплату 

місцевих податків та зборів на 2018 рік. 

Т.Демко – необхідно провести зміни  зонування провулків. Є провулки де 

навіть машини не проїжджають, а вони відносяться до 1 зони. 

О.Хрущ – зонування не йде по вулицях а по географії міста. 

А.Ліснянський – ставки не міняються на житло. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 
Результати голосування:   за – 25 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – пропонуємо ставки залишити на рівні минулого року. 

Т.Кучма – ставлю на голосування поправки на землю і туристичний збір 

Результати голосування:   за – 25 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 
Результати голосування:   за – 23 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

 (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 753 (рішення № 753 додається) 



 

12. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2017 

рік 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому 
Результати голосування:   за – 14 

      проти – 0 

      утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: даний проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. 

Відхилено. 

 

О.Хрущ – пропоную провести зміни в послідовності голосування 

Результати голосування:   за – 24 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

13. СЛУХАЛИ:   Про створення тимчасової контрольної комісії ради 

О.Хрущ – пропоную склад комісії: О.Балог, В.Тюска, Р.Грицай, О.Янів, 

З.Семенишин 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  
Результати голосування:   за – 25 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

М.Вітульська – ”за”, О.Янів – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – необхідно обрати голову комісії. Є дві кандидатури – В.Тюска та 

З.Семенишин. 

Головою тимчасової контрольної комісії пропонують обрати З.Семенишина  

Результати голосування:   за – 19 

      проти – 0 

      утрималось – 1 

Ю.Милян – ”за”, О.Жуковська – ”за”, О.Балог – ”за”, М.Шеремета – ”за”, 

Т.Демко – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Демко – треба встановити термін дії тимчасової контрольної комісії 

пропоную до наступного пленарного засідання. 

Результати голосування:   за – 19 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

О.Балог – ”за”, О.Янів – ”за” 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 
Результати голосування:   за – 21 

      проти – 0 



      утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 754 (рішення № 754 додається) 
 

14. СЛУХАЛИ:   Про затвердження статутів комунальних некомерційних 

підприємств охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стебника  у новій редакції. 

Доповідач - О.Дацюк голова постійної комісії 

О.Дацюк зі Статутів нової редакції п.6.10 забрано слова ”затвердження 

штатного розпису”. 

В.Качмар – ситуація заполітизована. Проблема зволікань щодо 

затвердження Статутів в новій редакції в медичній галузі поглибиться.. 

З.Семенишин – це рішення призведе до скорочення посад. Але його треба 

приймати. 

О.Хрущ – прошу А.Шевкенича дати свою оцінку.  

А.Шевкенич – це є морально-етично неправильно. Але треба голосувати. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому 
Результати голосування:   за – 17 

      проти – 0 

      утрималось – 1 

Т.Кучма – ”за”, А.Шевкенич ”за”, О.Жуковська – ”утрималась” 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: даний проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. 

Відхилено. 

 

15. СЛУХАЛИ:   Про передачу  на баланс теплогенератора  модульного   TM 

– 700.  

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому 
Результати голосування:   за – 23 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

Т.Демко – ”за”, І.Лазарів – ”за”, А.Шевкенич – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 755 (рішення № 755 додається) 
 

16. СЛУХАЛИ:    Про надання дозволів на відключення від мереж 

централізованого опалення та встановлення індивідуального опалення у 

житлових будинках м. Дрогобича.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  
Результати голосування:   за – 22 

      проти – 1 

      утрималось – 0 

І.Лазарів – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – пропоную включити в склад комісії О.Скірка та С.Настьошина 



Результати голосування:   за – 22 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

І.Лазарів – ”за”, О.Дацюк – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – секретарем комісії пропонують обрати  Ірину Тиркус 

Результати голосування:   за – 20 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 
Результати голосування:   за – 23 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

І.Лазарів – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 756 (рішення № 756 додається) 
 

17. СЛУХАЛИ:    Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради 

від 18.12.2015 № 41 «Про затвердження структури виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання»  

Доповідач: Т.Демко 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  
Результати голосування:   за – 22 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

Т.Демко – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

Співдоповідач – М.Летнянчин – пояснив для чого потрібна ще одна одиниця 

у відділі надзвичайних ситуацій 

Б.Пристай – підтримую М.Летнянчина. На вул. Ів.Франка горів гараж і не 

було як під’їхати до нього пожежній машині. 

Т.Кучма – голосуємо по пунктах 
Т.Кучма – ставлю на голосування п.1.1 вищеназваного рішення 
Результати голосування:   за – 13 

      проти – 0 

      утрималось – 2 

М.Городинський – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний пункт відхилено. 

Т.Демко – посаду інспектора з благоустрою потрібно зберегти у виконкомі. 

Директор департаменту міського господарства згідний. 

Виступили: 

Л.Людмила – інспектор з благоустрою 

Т.Кучма – ставлю на голосування п.1.2 вищеназваного рішення 
Результати голосування:   за – 2 



      проти – 3 

      утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний пункт відхилено. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 
Результати голосування:   за – 6 

      проти – 2 

      утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: даний проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. 

Відхилено. 

 
18. СЛУХАЛИ:    Про скасування п. 3 рішення виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради від 24 квітня 2014 року № 43 "Про встановлення 

дорожніх знаків на вулицях міста" 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  
Результати голосування:   за – 17 

      проти – 2 

      утрималось – 0 

І.Лазарів – ”за”, Т.Демко – ”за” 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: даний проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. 

Відхилено. 

 

19. СЛУХАЛИ:    ”Про затвердження Статуту комунального підприємства 

”Туристичний комплекс ”Дрогобич” Дрогобицької міської ради в новій 

редакції” 

Доповідач: В.Білоган 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому 
Результати голосування:   за – 24 

      проти – 0 

      утрималось – 0 

І.Лазарів – ”за”  

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 757 (рішення № 757 додається) 
 

20. СЛУХАЛИ:    ”Про внесення доповнень до рішення сесії від 11.04.2017 р. 
№ 691 ”Про затвердження Програми розвитку футболу у місті Дрогобичі на 

2017-2021 роки” 
Доповідач: Ю.Кушлик 

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 № 758 (рішення № 758 додається) 
І.Лазарів – запропонував переформатувати постійну комісію ради з 

регулювання земельних відносин. 

 

Міський голова       Т.Кучма 

 

Секретар сесії       О.Майданюк 

 

 

 


