
 

ПРОТОКОЛ 

ХХШ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 

Друге пленарне засідання 

 
6 липня 2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 28 

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. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до порядку денного 

ХХШ сесії Дрогобицької міської ради 

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

Результати голосування: за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

І.Лазарів – пропоную включити до порядку денного питання ”Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування нежитлового приміщення” (Микита) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 18 

     проти – 2 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлового 

приміщення” включено до порядку денного 

 

Т.Демко - пропоную включити до порядку денного питання ”Про 

затвердження Програми добровільної дольової участі об’єднань 



співвласників багатоквартирних будинків у капітальному ремонті 

житлових будинків у м. Дрогобичі на 2017 рік” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про затвердження Програми добровільної дольової участі 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у капітальному 

ремонті житлових будинків у м. Дрогобичі на 2017 рік” включено до 

порядку денного 

 

Т.Демко - пропоную включити до порядку денного питання ”Про  

скасування рішення виконавчого комітету міської ради № 141 від 

29.06.2017 року ”Про встановлення тарифів на послуги з перевезення 

пасажирів у міському автомобільному транспорті” 
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 14 

     проти – 3 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про  скасування рішення виконавчого комітету міської ради 

№ 141 від 29.06.2017 року ”Про встановлення тарифів на послуги з 

перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті” 

включено до порядку денного 

 

Р.Курчик - пропоную включити до порядку денного питання ”Про  

затвердження переліку соціально-культурних проектів громадських 

організацій, громадських спілок і розміру їх фінансової підтримки за 

рахунок коштів міського бюджету м. Дрогобич” 
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про  затвердження переліку соціально-культурних проектів 

громадських організацій, громадських спілок і розміру їх фінансової 

підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Дрогобич” включено 

до порядку денного 

 

Р.Курчик - пропоную включити до порядку денного питання ”Про   

внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради від 30.11.2016 

№ 478 про затвердження ”Програми надання фінансової підтримки 

громадським  організаціям, громадським спілкам на реалізацію 

соціально-культурних проектів у м Дрогобичі” 



Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про   внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради 

від 30.11.2016 № 478 про затвердження ”Програми надання фінансової 

підтримки громадським  організаціям, громадським спілкам на 

реалізацію соціально-культурних проектів у м Дрогобичі” включено до 

порядку денного 

 

О.Балог - пропоную включити до порядку денного питання ”Про   внесення 

змін до складу комісії та положення про роботу комісії з питань розгляду 

документів учасників АТО щодо виділення їм земельних ділянок” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про   внесення змін до складу комісії та положення про роботу 

комісії з питань розгляду документів учасників АТО щодо виділення їм 

земельних ділянок” включено до порядку денного 

 

Т.Кучма - пропоную включити до порядку денного питання ”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, для учасників 

АТО” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Грицай - за 

Питання ”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, для 

учасників АТО” включено до порядку денного 

 

Т.Кучма - пропоную включити до порядку денного питання ”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” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”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” включено до порядку денного 

 

Т.Кучма - пропоную включити до порядку денного питання ”Про   

продовження терміну дії рішень міської ради” (АТО) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма - за 

Питання ”Про   продовження терміну дії рішень міської ради” (АТО) 

включено до порядку денного 

 

Т.Кучма - пропоную включити до порядку денного питання ”Про   внесення 

змін до рішень міської ради” (АТО) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про   внесення змін до рішень міської ради” (АТО) включено до 

порядку денного 

 

Ю.Кушлик – пропоную повернутися до розгляду питань розділу 3– питання 

приватизації (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 16 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

 

Р.Грицай - пропоную включити до порядку денного питання ”Про   надання 

дозволу на списання основних засобів” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 18 



     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про   надання дозволу на списання основних засобів” включено 

до порядку денного 

 

Ю.Кушлик - пропоную включити до порядку денного питання ”Про   

передачу в оренду нежитлових приміщень” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про   передачу в оренду нежитлових приміщень” включено до 

порядку денного 

 

Ю.Кушлик - пропоную включити до порядку денного питання ”Про   

затвердження експертної оцінки об’єкту комунальної власності 

Дрогобицької міської ради, яка приватизовується шляхом викупу” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про   затвердження експертної оцінки об’єкту комунальної 

власності Дрогобицької міської ради, яка приватизовується шляхом 

викупу” включено до порядку денного 

 

Ю.Кушлик - пропоную включити до порядку денного питання ”Про    

включення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації шляхом викупу” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про    включення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації шляхом викупу” включено до порядку денного 

 

Т.Кучма - пропоную включити до порядку денного питання ”Про    

затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств 

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

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 19 

     проти – 0 



     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про    затвердження Статутів комунальних некомерційних 

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

редакції” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма - пропоную включити до порядку денного питання ”Про    

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

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог - за 

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

рік” включено до порядку денного. 

 

І.Лазарів – пропоную включити до порядку денного питання ”Про внесення 

змін до складу постійної комісії ради з питань регулювання земельних 

відносин” 

 

Т.Кучма – відділу правового забезпечення підготувати проект рішення і 

винести його на розгляд постійних комісій ради з подальшим розглядом на 

засіданні наступної сесії 

 

О.Хрущ – учасники АТО не наполягають у терміновості прийняття 

вищеназваного рішення. Дане рішення не обговорювалось на засіданнях 

постійних комісій. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 759 (рішення № 759 додається) 

 

Т.Кучма – пропоную змінити порядок розгляду питань голосування, після 

звіту тимчасової контрольної комісії прошу другим питанням  поставити на 

голосування ”Про    затвердження Статутів комунальних некомерційних 

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

редакції” 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

М.Вітульська - за 



(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

2. СЛУХАЛИ: ”Звіт тимчасової контрольної комісії зі здійснення 

контролю розробки та внесення змін до Статутів” (медичні заклади) 

Доповідач: З.Семенишин – голова тимчасової контрольної комісії 

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

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

А.Янів - за  

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 760 (рішення № 760 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: ”Про    затвердження Статутів комунальних 

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

новій редакції” 

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

Результати голосування: за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення не проходить.  

 

Т.Кучма – оголошується перерва на 15 хвилин 

 

О.Хрущ – пропоную повернутися до розгляду порядку денного і включити 

проект рішення  ”Про внесення змін до рішень міської ради” (Туркомплекс 

”Дрогобич”). В попередньому рішенні вийшов термін дії ліквідаційної 

комісії, а тому треба прийняти вищеназваний проект рішення 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція щодо повернення до 

розгляду порядку денного 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

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

змін до рішень міської ради” (Туркомплекс ”Дрогобич”)   

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про внесення змін до рішень міської ради” (Туркомплекс 



”Дрогобич”)  включено до порядку денного. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому (порядок 

денний) 

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 761 (рішення № 761 додається) 

 

Т.Кучма – пропоную повернутися до розгляду проекту рішення ”Про    

затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств охорони 

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

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

4. СЛУХАЛИ: ”Про    затвердження Статутів комунальних 

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

новій редакції” 

Доповідач: О.Дацюк 

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

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

М.Вітульська – за, Р.Грицай - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 762 (рішення № 762 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету 

м.Дрогобича на 2017 рік 

Доповідач – О.Савран 

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 № 763 (рішення № 763 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: ”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 прийняти даний проект рішення за основу 



Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ до цього проекту рішення пропоную включити пункт 1.19 Федишин, 

1.20 Завадко  

Т.Кучма – на голосування ставиться доповнення  до рішення  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ до цього проекту рішення пропоную включити пункт 2.3 – Зозуляк  

Т.Кучма – на голосування ставиться доповнення  до рішення  

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

О.Хрущ - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

З.Семенишин - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 764 (рішення № 764 додається) 

 

7. 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 та постійне користування земельних 

ділянок, для учасників АТО” 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – пропоную доповнити цей проект рішення п.1.5 (В.Масний) 

Т.Кучма – на голосування ставиться доповнення  до рішення  

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

Р.Грицай – за, Р.Курчик - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 



Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 765 (рішення № 765 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ:  ”Про   внесення змін до рішень міської ради” (АТО) 

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 № 766 (рішення № 766 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ:  ”Про   продовження терміну дії рішень міської 

ради” (АТО) 

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 № 767 (рішення № 767 додається) 

 

10.  СЛУХАЛИ:  ”Про   внесення змін до складу комісії та 

положення про роботу комісії з питань розгляду документів учасників АТО 

щодо виділення їм земельних ділянок” 

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 № 768 (рішення № 768 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ:  ”Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

нежитлового приміщення” (Микита) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 19 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Балог – об’єкт (магазин) знаходиться у житловому будинку, а просить 

земельну ділянку, яка знаходиться поза межами його будівлі. У такому 

випадку мають відбутися торги. Це прибудинкова територія. 



Виступили: 

Р.Муль 

О.Майданюк 

О.Хрущ – пропоную відкласти дане питання на до вивчення 

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

Результати голосування: за – 16 

     проти – 1 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення не проходить. 

 

12. СЛУХАЛИ:  ”Про   внесення змін до рішення сесії Дрогобицької 

міської ради від 30.11.2016 № 478 про затвердження ”Програми надання 

фінансової підтримки громадським  організаціям, громадським спілкам на 

реалізацію соціально-культурних проектів у м Дрогобичі” 

Доповідач: Р.Курчик 

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

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

О.Балог - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 769 (рішення № 769 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ:  ”Про  затвердження переліку соціально-культурних 

проектів громадських організацій, громадських спілок і розміру їх фінансової 

підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Дрогобич” 

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

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 770 (рішення № 770 додається) 

 

 14. СЛУХАЛИ:  ”Про затвердження Програми добровільної дольової 

участі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у капітальному 

ремонті житлових будинків у м. Дрогобичі на 2017 рік” 

Доповідач: Т.Демко  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування: за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Курчик – щодо 30 % від ОСББ погоджуюсь 

О.Хрущ – зафіксувати єдину ставку 



Виступили: 

Р.Муль 

Н.Броварський 

Т.Демко – я пропоную 15 % і 30 % 

Т.Кучма – на голосування ставиться поправка Т.Демка 

Результати голосування: за – 6 

     проти – 0 

     утрималось – 9 

(результати поіменного голосування додаються) 

Поправка не проходить. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому 

Результати голосування: за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 771 (рішення № 771 додається) 

 

 15. СЛУХАЛИ:  ”Про  скасування рішення виконавчого комітету 

міської ради № 141 від 29.06.2017 року ”Про встановлення тарифів на 

послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті” 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  за основу 

Результати голосування: за – 13 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення не проходить. 

 

 16. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на списання основних засобів 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  за основу 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

А.Янів - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

Ю.Милян на засідання комісії не було подано всіх документів щодо п.8 

(шліфувальна машина) прошу зняти цей пункт з розгляду 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція Ю.Миляна (зняти з розгляду 

п.8) 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

А.Янів - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція проходить. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому 



Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

А.Янів - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 772 (рішення № 772 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ:  Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

 

О.Хрущ – головами депутатських фракцій було зареєстроване 

звернення до міського голови з приводу поновлення на роботі Р.Росохи ще 8 

червня 2017 року. Сьогодні ми вдруге звертаємося до міського голови з 

зверненням щодо Р.Росохи. Бо перше звернення проігноровано. Ми 

вимагаємо звільнити Р.Росоху і висловлюємо йому недовіру. Питання 

приватизації я голосувати не буду. 

Т.Кучма – я надав відповідь у пресу і на сайт міської ради. Зачитав 

відповідь. 

О.Хрущ – відповідь має бути офіційною. 

Протокольне доручення – відділу правового забезпечення негайно 

надати письмову офіційну відповідь на звернення голів фракцій 

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

Результати голосування: за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

В.Бернадович – за 

(результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення не проходить. 

 

18. СЛУХАЛИ:  Про затвердження експертної оцінки об’єкту 

комунальної власності Дрогобицької міської ради, яка приватизовується 

шляхом викупу 

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

Результати голосування: за – 16 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

 (результати поіменного голосування додаються) 

Даний проект рішення не проходить. 

 

19. СЛУХАЛИ:  Про включення в перелік об’єктів комунальної 

власності, що підлягають приватизації шляхом викупу 

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

Результати голосування: за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

 (результати поіменного голосування додаються) 



Даний проект рішення не проходить. 

 

20. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішень міської ради 

(Туркомплекс ”Дрогобич”) 

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

Результати голосування: за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

Т.Демко – за, А.Янів - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 773 (рішення № 773 додається) 

 

 21. Різне 

Виступив представник мешканців з вул.Станіславської з приводу земельних 

ділянок. 

 

 На цьому ХХШ сесія завершила свою роботу. 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

Секретар сесії        О.Майданюк 


