
ПРОТОКОЛ 

ХХІІ позачергової сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 

 
2 червня 2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 26 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – І.Куць 

Лічильна комісія – О.Балог, В.Тюска 

 

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 ХХІІ позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради. 

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

3. Про затвердження статутів комунальних некомерційних 

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

4. Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної діяльності, 

співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2017 рік 

5.Про затвердження комплексної програми інформаційно-аналітичної 

роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам 

терористичного характеру на території міста Дрогобич на 2017 рік. 

6. Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

 7.Про внесення змін до Програми внесків в статутний фонд КП 

«Дрогобичводоканал» на 2017 рік ( для придбання каналопромивної 

машини). 

 8. Про закупівлю інвентаря для облаштування робочого місця 

волонтера «Корпусу миру» США в КУ «Інститут міста Дрогобича». 
 

Т.Кучма -  пропоную обрати секретарем сесії І.Куця 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі О.Балога та В.Тюски 

Результати голосування:  за – 19 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХІІ позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

А.Андрухів – позачергова сесія скликається з одного питання. У порядку 

денному вісім питань – вкотре порушуємо Регламент. 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання "Про затвердження матеріалів 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”, оскільки немає 

фінансування. 

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

"Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки” 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання "Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки” знято з розгляду. 

 

Т.Кучма – пропоную зняти з розгляду питання “Про затвердження 

комплексної програми інформаційно – аналітичної роботи в інтересах 

органів державної влади та управління, протидії проявам 

терористичного характеру на території міста Дрогобич на 2017 рік”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження комплексної програми інформаційно – 

аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, 

протидії проявам терористичного характеру на території міста Дрогобич 

на 2017 рік” знято  з розгляду. 

 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання “Про внесення змін до 

Програми розвитку інвестиційної діяльності, співробітництва та 

європейської інтеграції м. Дрогобича на 2017 рік”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 



Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 

2017 рік” знято з розгляду. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 744 (рішення № 744 додається) 
 

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

рік. 

Доповідач: Т.Василиків – заступник начальника – начальник бюджетного  

відділу фінансового управління. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Демко – пропоную доповнити дане рішення наступним пунктом: 

“Придбання на умовах співфінансування  сміттєвоза для збору та 

транспортування твердих побутових відходів , передбачене у додатку 4 цього 

рішення, не може бути підставою для виникнення будь-яких правових 

зобов’язань щодо прийняття чи транспортування твердих побутових відходів 

з інших міст чи районів Львівської області”.  

О.Хрущ – пропоную підтримати пропозицію Т.Демка, оскільки є інформація 

про ввезення в наше місто сміття з інших міст. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція Т.Демка: доповнити 

рішення пунктом “Придбання на умовах співфінансування  сміттєвоза для 

збору та транспортування твердих побутових відходів, передбачене у додатку 

4 цього рішення, не може бути підставою для виникнення будь-яких 

правових зобов’язань щодо прийняття чи транспортування твердих 

побутових відходів з інших міст чи районів Львівської області”. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 



В.Кондзьолка – 8 червня відбудеться засідання, на яке ми повинні подати 

підтвердження щодо співфінансування. В іншому випадку кошти не будуть 

виділені. 

О.Хрущ – якщо на засіданні ДФРР не погодять наші проекти чи зможемо ці 

кошти використати на виконання депутатських запитів? 

Т.Кучма – ці кошти ми зможемо використати на інші потреби. 

Поставили запитання: 

Р.Броницький 

Н.Броварський 

М.Вітульська 

Т.Демко 

О.Хрущ – наголосив на цьому, що у випадку не погодження проектів 

(“Покращення надання послуг фізичної культури шляхом будівництва 

спортивного багатофункційного комплексного майданчика в м. Дрогобичі, 

вул. Сахарова, 2а” та “Реконструкція площі Ринок у м. Дрогобичі Львівської 

області”) на співфінансування, кошти використати на виконання робіт, згідно 

з депутатськими запитами. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 745 (рішення № 745 додається) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження статутів комунальних некомерційних 

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

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

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

захисту населення 

О.Хрущ – дане питання не розглядалося на засіданні комісії з питань 

Регламенту. Пропоную розглянути дане питання за засіданні чергової сесії. 

О.Дацюк – у даних статутах у п. 8.2.1. забрано сполучення слів “штатний 

розпиис”. 

 Також пропоную розглянути даний проект рішення на засіданні 

чергової сесії. 

 

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

“Про затвердження статутів комунальних некомерційних підприємств 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



Питання “Про затвердження статутів комунальних некомерційних 

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

редакції” знято з розгляду. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми внесків у статутний фонд КП 

“Дрогобичводоканал” на 2017 рік (для придбання каналопромивної машини).  

Доповідач: Р. Шагала – директор КП “Дрогобичводоканал” 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 746 (рішення № 746 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про закупівлю інвентарю для обслуговування робочого місця 

волонтера “Корпусу миру” США в КУ “Інститут міста Дрогобича”. 

О.Хрущ – чи обов’язково затрачати кошти на закупівлю інвентарю.  

 Пропоную дане питання перенести на розгляд чергової сесії. 

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

Результати голосування:  за –10 

     проти – 1 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення відхилено. 

 

Різне 

О.Хрущ – пропоную комісії з питань Регламенту переглянути Регламент 

щодо скликання та формування порядку денного позачергової сесії. 

 Керівники відділів та управлінь повинні бути присутні на засіданні 

сесій під час розгляду депутатських звернень, запитів та запитань. 

І.Куць -  пропоную максимально приділити увагу проектам щодо 

співфінансування.  

О.Демко – можливо потрібно створити контрольну депутатську комісію для 

виявлення неточностей у статутах некомерційних комунальних підприємств 

охорони здоров’я. 

О.Дацюк – пропоную остаточні зміни до порядку денного сесії вносити на 

погоджувальній раді. 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        І.Куць 


