
ПРОТОКОЛ 

ХХІV позачергової сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 

 
20 липня 2017 року                сесійна зала    14.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 24 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – М.Вітульська 

Лічильна комісія – О.Дацюк, Р.Шагала 

 

Запрошені: 
Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

 

На розгляд сесії запропоновано наступний порядок денний: 

 1. Про затвердження порядку денного ХХІV позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради 

 2.  Про затвердження статуту Комунального підприємства 

”Туристично-інформаційного центру м.Дрогобича” у новій редакції 

 

Т.Кучма -  пропоную обрати секретарем сесії М.Вітульську 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

В.Тюска – за, Р.Броницький - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі О.Дацюка та 

Р.Шагали 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

 

(результати поіменного голосування додаються) 

В.Тюска – за, Р.Броницький – за, М.Вітульська - за 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХІV позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

Р.Броницький – за, О.Дацюк – за, С.Оленич - за 



(результати поіменного голосування додаються) 

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

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

М.Городинський - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

Проект рішення ”Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 

2017 рік” 

включено до порядку денного 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

М.Городинський - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 774 (рішення № 774 додається) 

 

2. СЛУХАЛИ:  Про затвердження статуту Комунального підприємства 

”Туристично-інформаційного центру м.Дрогобича” у новій редакції 

Доповідач: І.Чава – директор  Комунального підприємства ”Туристично-

інформаційного центру” 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

М.Городинський - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 775 (рішення № 775 додається) 

 

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

2017 рік 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

М.Городинський – за, Т.Демко – за, І.Куць - за 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 776 (рішення № 776 додається) 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

Секретар сесії        М.Вітульська 


