
ПРОТОКОЛ 

ХХVІ позачергової сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
15 вересня  2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 21 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – І.Розлуцький 

Лічильна комісія – О.Бичковяк, А.Андрухів 

 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

 

На розгляд сесії запропоновано наступний порядок денний: 

1. Про затвердження порядку денного ХХVІ позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради. 

2. Про підтвердження дії підпункту 1.4 пункту 1 рішення Дрогобицької 

міської ради № 803 від 30.08.2017 "Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом 

нерухомого майна". 

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

4. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 30 

серпня 2017 року № 826 про затвердження проектів для фінансування за 

рахунок коштів громадського бюджету м. Дрогобича 

5. Про затвердження  міської цільової програми «Талановиті вчителі» 

відділу освіти виконавчих органів  Дрогобицької міської ради у 2017 році  

6. Про прийом коштів на утримання закладів охорони здоров’я на 2018 

рік. 
 

Т.Кучма -  пропоную обрати секретарем сесії І.Розлуцького 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

А.Андрухіва 

Результати голосування:  за – 16 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

 



1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХVІ позачергової  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) 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного проект рішення ”Про 

внесення змін до міської цільової програми “Підтримка та проведення 

загальноміських заходів відділу культури та мистецтв виконавчих 

органів Дрогобицької міської ради” 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про внесення змін до міської цільової програми “Підтримка та 

проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради” включено до порядку 

денного. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття порядку денного в цілому 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 829 (рішення № 829  додається) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про підтвердження дії підпункту 1.4 пункту 1 рішення 

Дрогобицької міської ради № 803 від 30.08.2017 "Про надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 

об’єктом нерухомого майна". 

Доповідач: А.Андрухів – голова постійної комісії. 

Виступили: 

о. Ів. Дубравський 

А.Соколова 

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

цілому 

 Результати голосування:  за – 2 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету 

Доповідач: Т.Василиків – заступник начальника управління фінансів. 



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

цілому 

 Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 830 (рішення № 830  додається) 

 

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

30 серпня 2017 року № 826 про затвердження проектів для фінансування за 

рахунок коштів громадського бюджету м. Дрогобича 

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

цілому 

 Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 831 (рішення № 831  додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми “Талановиті 

вчителі”  відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради 

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

цілому 

 Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 832 (рішення № 832  додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про прийом коштів на утримання закладів охорони здоров’я 

на 2018 рік. 

Доповідач: В.Качмар – заступник міського голови з гуманітарних та 

соціальних питань. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – пропоную доповнити п. 1 “… в рахунок погашення 

заборгованості Дрогобицького районного бюджету перед Дрогобицьким 

міським бюджетом за пролікованих хворих мешканців Дрогобицького 

району у закладах охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стиебника”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 21 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

 Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 833 (рішення № 833  додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми “Підготовка 

та проведення загальноміських закладів  відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2017 році” 

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

цілому 

 Результати голосування:  за – 12 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Хрущ – пропоную поставити повторно на голосування дане питання. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: поставити повторно на 

голосування питання “Про внесення змін до міської цільової програми 

“Підготовка та проведення загальноміських закладів  відділу культури та 

мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2017 році” 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми “Підготовка 

та проведення загальноміських закладів  відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2017 році” 

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

цілому 

 Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 834 (рішення № 834  додається) 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

Секрет ар сесії        І.Розлуцький 


