
ПРОТОКОЛ 

ХХVІІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
І пленарне засідання 

28 вересня  2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 32 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – О.Янів 

Лічильна комісія – С.Оленич, Р.Грицай 

 

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 ХХVІІ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

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

 3. Питання приватизації. 

3.1. Про внесення змін до рішення ХУІІ сесії сьомого скликання  

Дрогобицької міської ради № 575 від 31.01.2017 р.«Про  затвердження 

Програми створення бази даних об’єктів нерухомості у м. Дрогобичі на 2017 

рік». 

3.2.Про затвердження експертної оцінки об’єкту комунальної власності 

Дрогобицької міської ради, який підлягає приватизації шляхом викупу. 

3.3. Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають  приватизації  шляхом викупу. 

3.4. Про передачу в оренду нежитлових  приміщень та внесення змін в 

рішення сесії Дрогобицької міської ради № 810 від 30.08.2017р. «Про 

передачу в оренду нежитлових  приміщень». 

3.5. Про надання дозволу на списання основних засобів. 

4. Земельні питання. 

4.1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків (присадибна ділянка) та багатоквартирного житлового будинку. 

4.2. Про надання згоди на укладення договорів про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

4.3. Про продаж земельних ділянок  у власність. 

4.4. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків. 



4.5. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва та городництва. 

4.6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів. 

4.7. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна. 

4.8. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

4.9. Про зміну цільового призначення земельних ділянок. 

4.10. 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. 

4.11.  Про надання в оренду, продовження терміну оренди  земельних 

ділянок 

4.12. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

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

ділянки. 

4.13.  Про припинення права користування земельною ділянкою. 

4.14.  Про продовження терміну дії рішень міської ради.   

4.15.  Про внесення змін до рішень міської ради.   

4.16. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

4.17. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

відведення земельних ділянок, у наданні в оренду земельної ділянки, у 

внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, укладенні договорів про 

встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення малих 

архітектурних форм та наданні в оренду земельної ділянки. 

4.18. Про затвердження технічної документації з визначення частки 

площ земельних  ділянок. 

4.19. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2017р. № 

802. 

4.20. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для обслуговування храму. 

4.21. Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

4.22. Про затвердження «Положення про порядок виділення 

громадянам земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва». 

5. Про затвердження Програми технічного і фінансового забезпечення, 

удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку 

міста Дрогобича на 2017 рік. 

5. Про затвердження Програми «Подарунок від Святого Миколая»  



на 2017 рік 

6. Про внесення змін до рішення від 17.03.2017 р. № 661 «Про 

припинення (реорганізацію) юридичної особи – Комунальне підприємство 

«Туристичний комплекс «Дрогобич» Дрогобицької міської ради Львівської 

області (код ЄДРПОУ 36527548) шляхом  приєднання до Комунального 

підприємства «Дрогобицький Ринок»  (код ЄДРПОУ 03337728)”. 

7. Про внесення змін у кількісний та персональний склад постійних 

комісій ради. 

8. 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” 

10. Різне. 

 

Т.Кучма – пропоную секретарем сесії обрати Олену Янів. 

 На голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі Романа Грицая та 

Сергія Оленича. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХVІІ сесії Дрогобицької 

міської ради 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

В.Бернадович – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 



Питання “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку” 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 житлових 

будинків , для учасників АТО та членів їх сімей”. 

 

Т.Кучма – у зв’язку із технічною несправністю системи голосування 

пропоную перейти до обговорення депутатських запитів, запитань та 

оголошень.  

На голосування ставиться дана пропозиція. 

 Дану пропозицію підтримали одноголосно за - 32 (голосування 

відбулося шляхом підняття рук). 

 

Р.Муль – за два роки не розроблено кварталу для індивідуальної забудови 

для учасників АТО. 

 Закликаю колег депутатів не підтримувати рішення про виділення 

земельних ділянок для встановлення МАФ-ів. Потрібно розробити 

Положення про надання земельних ділянок для встановлення МАФ-ів. 

Р.Броницький – у стіні будинку № 9 на вул. П.Орлика від 5 по 9 поверхи  

утворилася тріщина, яка збільшується з кожним роком. 

 На вимогу Міністерства освіти, у зв’язку із випадками викрадення 

дітей, школи повинні забезпечити охорону. У зв’язку із обмеженою кількістю 

працівників поліції та за браком коштів керівники Стебницьких шкіл не 

можуть забезпечити охорону навчальних закладів. Звертаємося з проханням 

забезпечити охорону шкіл за рахунок працівників КП “Муніципальна варта”. 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

М.Летнянчину – провести обстеження будинку № 9 на вул. П.Орлика на 

предмет утворення тріщини та доповісти. 

І.Дацкові – доповісти про можливість забезпечення охорони та ведення 

патрулювання біля навчальних закладів м. Стебника. 

 

О.Балог – вдруге звертаюсь з проханням упорядкувати на сайті міської ради 

протоколи № 27 та № 28. 

 Також на сайті не розміщено протоколи комісії, яка працює у 

оновленому складі, № 73, № 74. На підставі цих протоколів підготовлено 

проекти рішення, які сьогодні подано на обговорення. У відділі діяльності 

ради у паперовому вигляді також немає цих протоколів, тому не було 

можливості переконатися у достовірності поданих на сесію проектів рішень. 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

А.Гринчишин, С.Гейдер – подати пояснення щодо недостовірних даних на 

сайті міської ради та  забезпечити оприлюднення усіх протоколів комісії. 

 



А.Шевкенич – я, як депутат міської ради, закріплений за округом у який 

входять вулиця Спортивна та провулок Садовий, оскілки депутат на цьому 

окрузі не обраний. Але коштів на цей округ мені не виділено, тому не можу 

здійснювати своїх повноважень повною мірю. 

 Звернулися мешканці провулку Садового з проханням замінити 

частину водопровідних мереж , оскільки мають місце витоки води і наслідок 

цього – нерегулярне водопостачання. 

 Прошу при виконанні міського бюджету у 2017 році винайти близько 

50 тис грн.. для заміни частини водомереж. 

Т.Демко – у 2016 році розпочали ремонт вбиралень у школі № 17. У 2017 

році не виділили коштів на продовження ремонту. Вбиральні у жахливому 

стані. 

 У неділю відбувалося вшанування пам’яті о. С.Яциківа. На прохання 

депутата Р.Броницького КП “Комбінат міського господарства” не покосили  

траву біля церкви, на вул.. 22 Січня. 

 Колишню сауну “Хвиля” передано в оренду громадським організаціям 

учасників АТО. До кінця червня їх було зобов’язано заґратувати усі входи та 

вікна для перекриття доступу туди асоціальним елементам, що на даний час 

не виконано. Хоча певні роботи вже зроблено. Потрібно дотримуватися 

домовленостей щодо цільового призначення даної будівлі. 

 Депутатом О.Балогом порушувалося питання щодо незаконного 

встановлення гаражу на вул. Княгині Ольги. Членом виконкому виносився 

проект рішення щодо демонтажу даного гаражу, який не був підтриманий 

через відсутність плану – прив’язки. 

Т.Кучма – рішення щодо демонтажу гаражу на вул. Кн.Ольги не було 

прийняте через відсутність плану – прив’язки. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція включити до порядку 

денного питання “Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків , для учасників АТО та членів їх 

сімей”. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків , для учасників АТО та членів їх сімей” включено до 

порядку денного. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція включити до порядку 

денного питання “Про надання в оренду земельної ділянки”. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 



     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання в оренду земельної ділянки” включено до порядку 

денного. 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

приєднання до Європейської ініціативи “Угода мерів”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про приєднання до Європейської ініціативи “Угода мерів” 

включено до порядку денного. 

 

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

змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради № 739 від 11.05.2017 р 

“Про передачу в оренду нежитлових приміщень за адресою: м. Дрогобич 

вул. В.Великого, 26а”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради 

№ 739 від 11.05.2017 р “Про передачу в оренду нежитлових приміщень за 

адресою: м. Дрогобич вул. В.Великого, 26а” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

встановлення меморіальної дошки Ебергарду Гельмріху”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про встановлення меморіальної дошки Ебергарду Гельмріху” 

включено до порядку денного. 

 

Т.Демко – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

створення тимчасової контрольної комісії ради”.  

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



Питання “Про створення тимчасової контрольної комісії ради” включено 

до порядку денного. 

 

Р.Курчик – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

прийняття звернення депутатів Дрогобицької міської ради” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про прийняття звернення депутатів Дрогобицької міської 

ради” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення (затвердження 

порядку денного) в цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 835 (рішення № 835  додається) 

 

2. 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 і в цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

З.Семенишин – пропоную врахувати в даному рішенні 15 тис. грн.. для 

придбання фетальних моніторів для пологового відділення. 

 

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

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: виділити 15 тис. грн.. для 

придбання обладнання для лікарсько – акушерської допомоги вагітним, 

породіллям та новонародженим. 

Результати голосування:  за – 31 

     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 № 836 (рішення № 836  додається) 

 

Питання приватизації. 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення ХУІІ сесії сьомого скликання 

Дрогобицької міської ради № 575 від 31.01.2017 р. “Про затвердження 

Програми створення бази даних об’єктів нерухомості у м. Дрогобичі на 2017 

рік” 

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 № 837 (рішення № 837  додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертної оцінки об’єкту комунальної 

власності Дрогобицької міської ради, який підлягає приватизації шляхом 

викупу. 

Т.Демко – прошу надати слово мешканцям Площа Ринок, 15. 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Виступила Р.Галишин – мешканка будинку № 15 Площа Ринок. 

 

Т.Демко – пропоную не підтримувати даний проект рішення. 

Виступили: 

І.Розлуцький 

Ю.Кушлик 

 



Я.Якимчук – відповідно до закону, якщо в приміщенні спільного 

користування є обладнання, яким користуються усі мешканці будинку, то 

таке приміщення не підлягає приватизації. 

 

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

Результати голосування:  за – 2 

     проти – 4 

     утрималось – 8 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації шляхом викупу. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 838 (рішення № 838  додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових приміщень та внесення 

змін в рішення сесії Дрогобицької міської ради № 810 від 30.08.2017 р. “Про 

передачу в оренду нежитлових приміщень”. 

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 № 839 (рішення № 839  додається) 

 

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

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 840 (рішення № 840  додається) 

 

Ю.Кушлик – пропоную першочергово розглянути питання “Про внесення 

змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради № 739 від 11.05.2017 р. “Про 

передачу в оренду нежитлових приміщень за адресою: м. Дрогобич вул. 

В.Великого, 26 а”  

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та першочергово розглянути питання “Про внесення змін до 

рішення сесії Дрогобицької міської ради № 739 від 11.05.2017 р. “Про 



передачу в оренду нежитлових приміщень за адресою: м. Дрогобич вул. 

В.Великого, 26 а”  

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

7. СЛУХАЛИ: “Про внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської 

ради № 739 від 11.05.2017 р. “Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

за адресою: м. Дрогобич вул. В.Великого, 26 а  

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Демко – закликав депутатів не підтримувати дане питання, щоб у зв’язку із 

зміною орендаря не виникло проблем з фінансуванням ремонтних робіт. 

 Запропонував зібрати робочу групу для вивчення цього питання. 

О.Хрущ – дуже багато питань до цього рішення. При голосуванні 

“утримаюсь”. 

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

Результати голосування:  за – 3 

     проти – 0 

     утрималось – 13 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування і розглянути першим питання “Про прийняття звернення 

депутатів Дрогобицької міської ради” 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 8 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення депутатів Дрогобицької міської 

ради  

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 № 841 (рішення № 841  додається) 

 



Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії 

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків (присадибна ділянка) та багатоквартирного житлового 

будинку. 

О.Хрущ – у п.п. 1.4 (ОСББ “Фабрична – 61“) дуже велика площа земельної 

ділянки. 

І.Дзюрах – у ОСББ входять три будинки. 

О.Майданюк – ці будинки ще знаходяться на балансі ДП “Буджитлосервіс”. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.4  

(ОСББ “Фабрична – 61“) 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.4  (ОСББ “Фабрична – 61“) знято з розгляду 

 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 842 (рішення № 842  додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договорів про 

встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення МАФ”. 

І.Дзюрах – даний проект рішення комісія рекомендувала на розгляд ради. 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – прошу не розглядати проекти рішень, де зазначені протоколи 

комісії з питань регулювання земельних відносин № 73, 74. 

О.Хрущ – у договорі оренди передбачити пункт, який би унеможливив 

приватизацію даних споруд. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: встановити термін оренди 1 

рік. 



Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

О.Хрущ – пропоную повторно поставити на голосування дану пропозицію. 

 Питання не готове до обговорення. 

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

Результати голосування:  за – 2 

     проти – 3 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:  рішення відхилено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про продаж земельних ділянок у власність. 

Р.Муль - відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” не беру участі в 

голосуванні даного питання. 

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 № 843 (рішення № 843  додається) 

 

12. 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 – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва та городництва. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 844 (рішення № 844  додається) 

 



13. 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 – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 845 (рішення № 845  додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

Р.Муль – п.п. 1.1 (Я.Білінська) – споруда розташована біля самої дороги. 

Р.Росоха – власник має право власності на споруду. 

О.Хрущ – пропоную п.п. 1.1. зняти з розгляду довивчити і надати земельну 

ділянку в межах споруди. 

О.Жуковська – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.9 (Х.Стасюк). 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.1. 

(Я.Білінська) та п.п. 1.9 (Х.Стасюк) 

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.1. 

(Я.Білінська) 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.1. (Я.Білінська) знято з розгляду. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.9 

(Х.Стасюк) 

Результати голосування:  за – 15 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду підпункти 1.2, 1.4, 1.5, 1.6.  

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

1.2, 1.4, 1.5, 1.6. 



Результати голосування:  за – 1 

     проти – 3 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дана пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття в цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 846 (рішення № 846  додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

О.Хрущ – пропоную п.п. 1.8 (М.Сов’як) зняти з розгляду. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Виступили: 

Г.Дівчур 

Глинянська. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.8 

(М.Сов’як). 

Результати голосування:  за – 5 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 847 (рішення № 847  додається) 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        О.Янів 



ПРОТОКОЛ 

ХХVІІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
ІІ пленарне засідання 

 

3 жовтня  2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 32 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – О.Янів 

Лічильна комісія – С.Оленич, Р.Грицай 

 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

Присутні: громадськість міста. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного ХХУІІ сесії 

Дрогобицької міської ради  

Н.Броварський – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2017 р. № 804” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2017 р. № 

804” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

встановлення барельєфу митрополитові Андрею Шептицькому” 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про встановлення барельєфу митрополитові Андрею 

Шептицькому” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного питання “Про надання 

згоди на укладання договорів про встановлення особистого строкового 

сервітуту для розміщення МАФ”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 



Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання згоди на укладання договорів про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення МАФ” 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 житлових 

будинків”. 

 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 

житлових будинків” включено до порядку денного. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 848 (рішення № 848  додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та першочергово розглянути питання, які були додатково 

включені до порядку денного.  

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про встановлення барельєфу митрополиту Андрею 

Шептицькому. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

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 № 849 (рішення № 849  додається) 



18. СЛУХАЛИ: Про встановлення меморіальної дошки Ебергарду 

Гельмріху. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради – озвучив проект 

рішення, який запропонувала постійна комісія, у якому рекомендувала 

перший напис на таблиці зробити українською мовою. Проект рішення, 

запропонований відділом правового забезпечення, аналогічний, за винятком 

доповнення: “згідно з чинним законодавством”. 

 Законом не передбачено, якою мовою повинен бути зроблений 

першочерговий напис на меморіальній дошці чи таблиці. 

 Є меценати, які погодилися виготовити  нову таблицю. 

Т.Демко – чи ініціатори встановлення таблиці погодилися з усіма 

пропозиціями комісії? 

О.Дацюк – погодилися. 

Поставили запитання, висловили свої зауваження: 

Р.Броницький 

Б.Пристай 

Р.Курчик 

О.Хрущ 

О.Балог – пропоную проект рішення, запропонований комісією, доповнити 

словами: “…згідно з чинним законодавством”. 

Виступили: 

М.Ваврин 

М.Задорожний 

 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

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

…українською мовою, відповідно до чинного законодавства”. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 850 (рішення № 850  додається) 

 

 



Ю.Кушлик – пропоную внести зміни в Положення про встановлення 

меморіальних дощок та пам’ятних таблиць. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про приєднання до Європейської ініціативи “Угода мерів” 

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 № 851 (рішення № 851  додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про створення тимчасової контрольної комісії. 

Доповідач: Т. Демко. 

Т.Кучма – відбуваються судові процеси на які контрольна комісія жодного 

впливу мати не може. 

 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Поставили запитання, висловили пропозиції: 

Р.Курчик 

Б.Пристай 

О.Хрущ  

Т.Демко – пропоную до складу комісії включити О.Жуковську, О.Балога та 

В.Тюску. 

О.Жуковська, О.Балог та В.Тюска – відмовилися від участі в комісії. 

 

О.Жуковська – діюча комісія з питань житлово – комунального 

господарства може вивчати ці питання, не потрібно створювати ще однієї 

комісії. 

О.Хрущ – пропоную міському голові дати протокольне доручення А.Яніву 

подати усі документи і комісії з питань житлово – комунального 

господарства вивчити дане питання. 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

А.Яніву – подати комісії з питань житлово – комунального господарства усі 

документи, які стосуються КП “ЕКО – КМГ” для ознайомлення. 

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

Результати голосування:  за – 3 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 



Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії ради. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, для учасників АТО та членів їх сімей. 

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 № 852 (рішення № 852  додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку. 

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 № 853 (рішення № 853  додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2017 р. 

№804. 

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 № 854 (рішення № 854  додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 855 (рішення № 855  додається) 

 

25. 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 – 20 



     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 856 (рішення № 856  додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на укладання договорів про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Росоха – пропоную зняти з розгляду підпункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14. 

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

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 857 (рішення № 857  додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 2 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 858 (рішення № 858  додається) 

 

28. 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. 

М.Вітульська - 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 – 23 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

І.Дзюрах – щодо підпунктів 6.3, 6.4, 6.5 є інформація про те, що справа 

знаходиться в суді. 

 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду підпункти 6.3, 6.4, 6.5 (Ю.Макух) та 

довивчити. 

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

6.3, 6.4, 6.5 та довивчити. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Підпункти 6.3,6.4, 6.5 знято з розгляду. 

 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду п.п. 7.1 ТзОВ “Вишенька” 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 7.1 

ТзОВ “Вишенька” 

Результати голосування:  за – 3 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

Н.Броварський – пропоную зняти з розгляду п.п. 4.1 (М.Цюх), якщо немає 

погодження сусідів. 

І.Дзюрах – від інших сторін застережень не було. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 4. 1 

Результати голосування:  за – 8 

     проти – 2 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 859 (рішення № 859  додається) 

 

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

земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 29 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду підпункти 2.1, 2.2., 2.3 (Ю.Макух). 

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

2.1, 2.2., 2.3 (Ю.Макух). 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Підпункти 2.1, 2.2., 2.3 (Ю.Макух) знято з розгляду. 

 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду п.п. 24. (ТзОВ “Вишенька”) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 24. 

(ТзОВ “Вишенька”) 

Результати голосування:  за – 4 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

І.Дзюрах – не у всіх підпунктах зазначено термін оренди. 

Р.Росоха – у підпунктах, у яких не зазначено терміну оренди,  надати в 

оренду на 3 роки. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 860 (рішення № 860  додається) 

 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з землеустрою 

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

ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 861 (рішення № 861  додається) 

 

31. 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 – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 862 (рішення № 862  додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішення  міської ради. 

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 № 863 (рішення № 863  додається) 

 

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

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 № 864 (рішення № 864  додається) 

 

34. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

І.Дзюрах – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.2 (МПП “Всеволод”) 

О.Хрущ – є звернення від відділу культури та мистецтв про призупинення 

розгляду даного питання. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.2 

(МПП “Всеволод”) 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.2 (МПП “Всеволод”) знято з розгляду. 

 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 865 (рішення № 865  додається) 

 



Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: Л.Надкерничній залишити 

сесійну залу. 

Результати голосування:  за – 13 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

35. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

відведення земельних ділянок, у наданні в оренду земельної ділянки,  у 

внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, укладанні договорів про 

встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення малих 

архітектурних форм, та наданні в оренду земельної ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Поставили запитання: 

С.Настьошин 

І.Розлуцький 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 866 (рішення № 866  додається) 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з визначення 

частки площ земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 867 (рішення № 867  додається) 

 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2017  р. 

№ 802. 

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 № 868 (рішення № 868  додається) 



 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для обслуговування храму. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 869 (рішення № 869  додається) 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 870 (рішення № 870  додається) 

 

40. СЛУХАЛИ:Про затвердження “Положення про порядок виділення 

громадянам земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва” 

Р.Росоха – є певні зміни і в назві рішення, і в тексті Положення. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення “Про затвердження “Положення про 

порядок виділення громадянам земельних ділянок для індивідуального 

житлового будівництва” у відведеному кварталі забудови відповідно до 

Детального плану території в районі вулиці Паркової у місті Дрогобичі” № 

871 (рішення № 871  додається) 

 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми технічного і фінансового 

забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого 

оповіщення і зв’язку міста Дрогобича на 2017 рік. 

Доповідач: О.Оршанська – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 872 (рішення № 872  додається) 



 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми “Подарунок від Святого 

Миколая” на 2017 рік. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 873 (рішення № 873  додається) 

 

43. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 17.03.2017 р. №661 “Про 

припинення (реорганізацію) юридичної особи – Комунальне підприємство 

“Туритстичний комплекс “Дрогобич” Дрогобицької міської ради Львівської 

області  (код ЄДРПОУ 36527548) шляхом приєднання до Комунального 

підприємства “Дрогобицький ринок” (код ЄДРПОУ 03337728)”. 

Доповідач: В.Білоган – голова комісії з реорганізації КП “Туристичний 

комплекс “Дрогобич”. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 874 (рішення № 874  додається) 

 

44. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в кількісний та персональний склад 

постійних комісій Дрогобицької міської ради 

Доповідач: А.Андрухів – голова постійної комісії. 

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

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

Т.Демко – я написав заяву про складання повноважень голови комісії, яку 

депутати сьогодні не задовольнили. Щоб не було зауважень до мене прошу 

заступника голови комісії чи секретаря комісії скликати комісію. Порушено 

процедуру пропорційності в комісіях. 

 Прошу виділити додаткові кошти на розроблення проектно - 

кошторисної документації для переможцям громадського бюджету. 

 

45. 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”. 



Доповідач: М.Оршанська – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 875 (рішення № 875  додається) 

 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії         О.Янів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


