
ПРОТОКОЛ 

ХХV сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 

 
ІІ пленарне засідання 

 

30 серпня  2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 31 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – Ю.Кушлик 

Лічильна комісія – М.Шеремета, С.Настьошин 

 

Запрошені: 

 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

 

Присутні: громадськість міста, учасники АТО. 

 

Т.Кучма – оголосив звернення фракції ПП “Громадянська позиція” щодо 

виключення зі складу фракції депутата Дрогобицької міської ради Лазаріва 

І.Я. 

 

Оголошення депутатських звернень та запитань. 

 

О.Дацюк – проінформував депутатів про виключення з фракції ГО 

“Батьківщина” депутата міської ради Лужецького М.Б. 

 

О.Балог – висловив своє зауваження щодо розміщення на офіційному сайті 

Дрогобицької міської ради протоколів постійної комісії ради з питань 

регулювання земельних відносин. 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

Начальнику загального відділу Н.Бермес  

Начальнику відділу діяльності ради А. Гринчишин 

 Прошу з’ясувати питання щодо оприлюднення на сайті Дрогобицької 

міської протоколів постійної комісії ради з питань регулювання земельних 

відносин і усунути усі неточності, якщо такі мають місце. 

 

З.Семенишин – Потрібно 6 ставок техперсоналу для обслуговування 

новозбудованих приміщень школи. Прошу збільшити кількість штатних 

одиниць технічного персоналу у школі № 5.  



ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

Начальнику відділу освіти П.Сушкові 

Прошу забезпечити у межах існуючих штатних одиниць (ставок) технічний 

персонал школи № 5. 

 

Т.Демко – чи ввели в експлуатацію медичне обладнання, яке було передане   

Дрогобицькій міській лікарні у 2015 році? 

 Про розроблення графіку відвідування воїнами АТО плавального 

басейну. 

 Запропонував при формуванні міського бюджету на 2018 рік  

передбачити частину депутатських коштів на термомодернізацію.  

 Наголосив на повному переформатуванні усіх комісій. 

 

О.Хрущ – не отримав відповіді на депутатське звернення щодо проведення 

ремонтних робіт будинку № 3 на вул.. Ів. Франка. 

 Запропонував продовжити терміни виконання робіт бюджетного 

регламенту міського бюджету м.Дрогобича. 

 Запропонував провести управлінський семінар щодо виконання своїх 

обов’язків керівного складу виконавчого комітету Дрогобицької міської 

ради. 

 Порушив питання про неефективне використання коштів для 

облаштування приміщення у ДЮСШ для занять легкою атлетикою та 

боксом. 

 

Т.Кучма – виділено кошти для проведення паспортизації будинку 3 на вул.. 

Ів. Франка. Крім цього ця будівля є архітектурною пам’яткою і для 

проведення будь яких ремонтно – відновлюваних робіт потрібно 

дотримуватися визначеної законом процедури. 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

Після 10 вересня 2017 року запланувати управлінський семінар керівного 

складу виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. 

 

Р.Муль – підтримав пропозицію З.Семенишини щодо введення штатних 

одиниць технічного персоналу в школі № 5. 

 Запропонував придбати вантажний автомобіль для відновлення курсів 

водіння на базі школи № 5, де є усі необхідні для цього вимоги. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного ХХV сесії 

Дрогобицької міської ради. 

О.Хрущ – пропоную включити до порядку денного питання “Про внесення 

змін у кількісний та персональний склад постійних комісій ради”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

О.Хрущ – прошу дане питання розглянути на усіх комісіях і винести на 

розгляд чергової сесії. 

 

Земельні питання  

Доповідач: Р.Росоха – начальник відділу оренди і приватизації комунального 

майна. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Хрущ – пропоную дане рішення голосувати по кожному підпунктові 

окремо. 

 

Т.Кучма – не підтримую пропозиції О.Хруща. 

 На голосування ставиться пропозиція: не проводити голосування по 

кожному підпунктові окремо. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 1 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція підтримана. 

 

О.Хрущ – пропоную першочергового поставити на голосування наступні 

підпункти 1.1., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9, 1.10., 1.13., 1.16, 1.19, 1.22, 1.25, 

1.28,  1.34, 1.35 (учасники АТО). 

О.Балог -  п.п. 1.35 (Р.Зубко) не є учасником АТО. 

О.Хрущ – без п.п. 1.35 (Р.Зубко). 

 

О.Балог – даний проект рішення частково містить недостовірні дані. 

 Комісія не прийняла рішення з таких підпунктів: 1.2, 1.3, 1.11, 1.26, 

1.27, 1.36. 

Комісія запропонувало довивчити наступні підпункти: 1.18, 1.30,  

 Не розглядалися на комісії такі підпункти: 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.29, 

1.31, 1.32, 1.33. 

 Порушено усі норми закону. 



О.Хрущ – за згодою депутатів на засіданнях сесій у травні і червні були зняті 

з розгляду земельні питання. Чому не включені у цьому рішенні пункти, які 

були зняті на минулих сесіях? 

Т.Кучма -  усі звернення громадян будуть розглянуті на комісіях  і подані на 

розгляд сесії. 

 

Т.Кучма – я пропоную зняти з розгляду такі підпункти: 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, 

1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 

1.33, 1.35, 1.36. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 10 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не підтримана. 

 

О.Хрущ – пропоную доповнити дане рішення усіма підпунктами, які були 

зняті з розгляду на минулих сесіях, але пройшли обговорення у комісіях. 

І.Дзюрах – відділу оренди і приватизації дано доручення підготувати усі 

звернення, які з тих чи інших причин були відхилені на попередніх сесіях,  і 

винести на розгляд земельної комісії. 

  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 792 (рішення № 792  додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 793 (рішення № 793  додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішень міської ради. 

О.Балог – доповнити: протокол № 49. 

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

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 794 (рішення № 794  додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради. 

О.Балог – доповнити: протокол № 49. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось –2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 795 (рішення № 795  додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

гаражів. 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 796 (рішення № 796  додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду, продовження терміну оренди 

земельних ділянок. 

Р.Муль – пропоную у п. 1 продовжити термін оренди земельних ділянок на 

10 років. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п. 1 читати “строком на 

10 років”. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано 

Б.Пристай – завдання заступника зобов’язати підприємців, які беруть в 

оренду земельні ділянки, біля свого магазину встановити смітник та прилеглу 

територію замостити бруківкою. 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

Першому заступнику міського голови І.Герману 



 Провести зустріч з підприємцями, які орендують земельні ділянки для 

обслуговування нежитлових будівель, і запропонувати їм провести 

благоустрій прилеглої території.  

О.Хрущ – пропоную у п. 2 також встановити термін оренди 10 років. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у пункті 2 читати “строком 

на 10 років”. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 797 (рішення № 797  додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договорів особистого 

строкового сервітуту та продовження договорів с особистого строкового 

сервітуту. 

О.Балог - підпункти 2.3, 2.4. на розглядалися на засіданні комісії. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Муль – пропоную п. 2 зняти з розгляду. 

О.Хрущ – пропоную голосувати по кожному пунктові окремо. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: голосувати по кожному 

пунктові окремо. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 1. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 1 підтримано. 

 



Т.Кучма -  на голосування ставиться п. 2 (п.п. 2.1. – п.п. 2.4). 

Результати голосування:  за – 7 

     проти – 6 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 2 знято з розгляду. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення “Про продовження договору особистого 

строкового сервітуту” № 798 (рішення № 798  додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з землеустрою 

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

ділянки. 

О.Балог – доповнити: протокол № 57. 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 799 (рішення № 799  додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок по зміні цільового призначення 

земельної ділянки. 

О.Скірко - відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” не беру участі в 

голосуванні даного питання. 

Т.Кучма – О.Скірко  не бере участі в голосуванні. 

 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 800 (рішення № 800  додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про передачу у комунальну власність територіальної 

громади міста Дрогобича земельних ділянок на вул. Стрийській. 

О.Балог – доповнити: протокол № 64. 

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

Результати голосування:  за – 31 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 801 (рішення № 801  додається) 

 

12. 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. 

О.Балог – п.п. 3.7 (О.Свищ) – рішення комісії - на розгляд ради. 

Пропоную зняти з розгляду п.п. 8.1 (О.Флюнт) оскільки є застереження 

сусідів. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування пропозиція: зняти з розгляду п.п. 8, п. 8 

(О.Флюнт). 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 8, п.п. 8.1 знято з розгляду. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 802 (рішення № 802  додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Хрущ – у п.п. 1.3 (О.Татомир) є розбіжність у площі  з проектом, який був 

запропонований на червневу сесію. 

О.Балог – комісія рекомендувала раді - площу 60 м.кв. 

О.Хрущ – пропоную змінити площу на 60 м. кв., а при потребі уточнити. 



Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: “орієнтовною площею 60 м. 

кв.” 

 Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Хрущ –  чи не було застережень від Дрогобицької єпархії щодо надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою ТзОВ “Анна” (п.п. 1.4. ). 

Р.Росоха – п. Соколова має усі необхідні документи. 

Т.Кучма – можуть бути застереження до сходів, які ведуть на другий поверх. 

Між єпархією та А.Соколовою ведуться постійні конфлікти. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 803 (рішення № 803  додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки. 

О.Хрущ –  чи зможемо після прийняття такого рішення, при потребі, 

виставити дану земельну ділянку на продаж на аукціоні? 

С.Кулиняк – у законі така процедура не прописана. Гарантії немає. 

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

питання  

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: проект рішення знято з розгляду. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних для будівництва та обслуговування житлових 

будинків (присадибна ділянка) та багатоквартирного житлового будинку. 

О.Балог – п.п. 1.3 (ОСББ “Весняне 57” – рішення комісії “виїзд”. 

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 № 804 (рішення № 804  додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою 

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 № 805 (рішення № 805  додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків  

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 806 (рішення № 806  додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів з продажу земельної 

ділянки (вул.. Сахарова) 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 807 (рішення № 807  додається) 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про передачу нежитлової будівлі з комунальної власності 

територіальної громади м. Дрогобича у державну власність. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – зачитав проект рішення у новій редакції. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: рішення у новій редакції 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 808 (рішення № 808  додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про переукладання договорів оренди 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 № 809 (рішення № 809  додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових приміщень. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Ю.Кушлик – пропоную зняти з розгляду п.п. 5.1., п. 5 – це вільне 

приміщення. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п. 5, п.п. 

5.1 

Результати голосування:  за – 30  

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

5.8, п.п. 5.1 знято з розгляду. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 810 (рішення № 810  додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної 

власності Дрогобицької міської ради, які підлягають приватизації шляхом 

викупу. 

О.Балог - відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” не беру участі в 

голосуванні даного питання. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

 

Ю.Кушлик – пропоную додаток до рішення голосувати по кожному 

пунктові окремо. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: додаток до рішення 

голосувати по кожному пунктові окремо. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Ю.Кушлик - пропоную п. 9 (В.Малицький) додатку до рішення зняти та 

доопрацювати. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: п. 9 (В.Малицький) додатку 

до рішення зняти та доопрацювати. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 9 (В.Малицький) додатку до рішення знято 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 1 (М.Савшак)  додатку  

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 1 (М.Савшак)  проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 2 (В.Андрейко)  додатку  

Результати голосування:  за – 15 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 2 (В.Андрейко)  не проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 3 (Н.Гавдяк)  додатку  

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 3 (Н.Гавдяк)  проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 4 (І.Городиська)  додатку  

Результати голосування:  за – 13 

     проти – 0 



     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 4 (І.Городиська ) не  проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 5 (А.Кононочук)  додатку  

Результати голосування:  за – 13 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 5 (А.Конончук)  не проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 6 (О.Балог)  додатку  

Результати голосування:  за – 15 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 6 (О.Балог)  не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 7 (Г.Гриньків)  додатку  

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 7 (Г.Гриньків) не  проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 8 (Р.Коваль)  додатку  

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 8 (Р.Коваль)  не проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: повернутися до 

попунктного голосування додатку до рішення. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 7 (Г.Гриньків), п. 8 (Р.Коваль)    

додатку.  

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 



п. 7 (Г.Гриньків), п. 8 (Р.Коваль)  проходять. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 2 (В.Андрейко)  додатку  

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 2 (В.Андрейко)  проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 4 (І.Городиська), п. 5 (А.Конончук)   

 додатку  

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 4 (І.Городиська ), п. 5 (А.Конончук)   проходять 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п. 6 (О.Балог)  додатку  

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 6 (О.Балог)  проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 811 (рішення № 811  додається). 

 

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

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Ю.Кушлик – пропоную вилучити з додатку № 2 наступні пункти: 1,2,3,4, 8, 

11,15, 19, 20, 29, 30, 31. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: вилучити з додатку № 2 

наступні пункти: 1,2,3,4, 8, 11,15, 19, 20, 29, 30, 31. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

пункти 1,2,3,4, 8, 11,15, 19, 20, 29, 30, 31 вилучено з додатку № 2 . 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 812 (рішення № 812  додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми добровільної дольової 

участі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у капітальному 

ремонті житлових будинків у м. Дрогобичі на 2017 рік, затвердженої 

рішенням Дрогобицької міської ради від 06.07.2017 № 771. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 813 (рішення № 813  додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: Про капітальний ремонт центральної внутріквартальної 

каналізації житлового будинку № 33 на вул.. Шевченка в м. Дрогобичі. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради 

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 № 814 (рішення № 814  додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: Про Програму фінансової підтримки КП 

“Дрогобичтеплоенерго”. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради 

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 № 815 (рішення № 815  додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: Про погодження заходів на врегулювання заборгованості за 

спожитий природний газ КП “Дрогобичтеплоенерго”. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради 

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



Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 816 (рішення № 816  додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Програми  капітального ремонту 

житлового фонду Дрогобицької міської ради на 2017 р., затвердженої 

рішенням Дрогобицької міської ради від 07.03.2017 № 654 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 817 (рішення № 817  додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: Про Програму фінансової підтримки комунального 

підприємства “Дрогобицька лазня” на 2017 рік. 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради 

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 № 818 (рішення № 818  додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: Про придбання житла для особи з числа дітей-сиріт та 

родинній групі у складі  особи з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування і дитини, позбавленої батьківського піклування,  які перебувають 

на квартирному обліку у виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради, 

що користуються правом позачергового одержання житла. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 819 (рішення № 819  додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до заходів на 2017 рік комплексної 

програми “Дрогобич – місто Івана Франка” 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради 

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

Результати голосування:  за – 20 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 820 (рішення № 820 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток до рішення Дрогобицької 

міської ради від 29 грудня 2015 року № 80 «Про затвердження цільової 

програми захисту населення і території міст Дрогобича та Стебника від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 - 2020 

роки» 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 821 (рішення № 821  додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2017 

рік 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 822 (рішення № 822  додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: Про перерахування коштів для надання одноразової 

допомоги Комар Лесі Ігорівні, дружині загиблого учасника АТО 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 823 (рішення № 823  додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання заборгованості 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради 

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 № 824 (рішення № 824  додається). 

 

34. 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” 

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

Результати голосування:  за – 15 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

Ю.Кушлик – пропоную повторно поставити на голосування даний проект 

рішення. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: провести повторене 

голосування з питання  “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” 

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

35. 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” 

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

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 

30.11..2016 № 479 “Про затвердження Положення про громадський бюджет м. 

Дрогобича” 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 825 (рішення № 825  додається). 

 



37. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів для фінансування за рахунок 

коштів громадського бюджету м. Дрогобича 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – пропоную включити в додаток до рішення ще один об’єкт на вул. 

Бориславській, 8 спортивний майданчик. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити додаток до 

рішення п. 4 “спортивний майданчик на вул. Бориславській, 8. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 826 (рішення № 826  додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

“Туристичний комплекс “Дрогробич” Дрогобицької міської ради в новій 

редакції. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 827 (рішення № 827  додається). 

 

В.Бернадович – пропоную поставити повторно на голосування питання “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”. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: повернутися повторно до 

розгляду питання “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” 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



39. 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” 

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 № 828 (рішення № 828  додається). 

 

 

 

 

Міський голова       Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії       Ю.Кушлик  
 

 


