
ПРОТОКОЛ 

ХХVІІІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
 

20 жовтня  2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 34 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – Ю.Миляна 

Лічильна комісія – І.Куця, Р.Курчика 

 

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 ХХVІІІ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

2. Бюджетні питання. 

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

 

3. Питання приватизації. 

3.1. Про затвердження експертної оцінки об’єкту комунальної 

власності Дрогобицької міської ради, який підлягає приватизації шляхом 

викупу. 

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

підлягають  приватизації  шляхом викупу. 

3.3. 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”. 

3.4. Про надання дозволу на списання основних засобів. 

3.5. Про передачу на баланс матеріальних цінностей. 

3.6. Про внесення змін у п.п.1, 2 додатку до рішення сесії 

Дрогобицької міської ради № 680  від 06.04.2017 р. «Про включення в 

перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом 

викупу» та п.п. 4, 5 додатку до рішення сесії Дрогобицької міської ради № 

811 від 30.08.2017 р. «Про затвердження експертних оцінок об’єктів 

комунальної власності Дрогобицької міської ради, які приватизовуються 

шляхом викупу» 

 

4. Земельні питання. 



4.1. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок,у наданні згоди на 

виготовлення технічної документації земельної ділянки,у наданні в оренду 

земельної ділянки,у включенні в перелік для продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

4.2. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків (присадибна ділянка) 

4.3. Про надання згоди на укладення договорів про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення МАФ 

4.4. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність  

4.5. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва  

          4.6.Про внесення змін до рішень міської ради   

4.7. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

4.8. Про припинення договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту для розміщення МАФ 

4.9. 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 

4.10. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна 

4.11. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків 

4.12. Про припинення права користування земельною ділянкою 

4.13.Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів  

4.14. Про продовження терміну дії рішень міської ради   

 

5. Про внесення змін до Положення про громадський бюджет м. 

Дрогобича, затвердженого рішенням сесії Дрогобицької міської ради № 479 

від 30.11.2016 року. 

6. Про внесення доповнення до Положення про порядок встановлення 

пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних дощок у місті Дрогобичі. 

7. Про внесення змін в кількісний та  персональний склад постійних 

комісій Дрогобицької міської ради. 

8. Про уповноваження ПАТ «Львівобленерго» кварталів індивідуальної 

забудови в районі  вул. Северина Наливайка в  м. Дрогобичі. 



9. Про  будівницво інженерно – транспортної  інфраструктури будинків  

котеджного  типу  по вул. Парковій  в  м. Дрогобичі . 

10. Про підтвердження дії рішення Дрогобицької міської ради № 855 

від 03.10.2017 "Про надання в оренду земельної ділянки”. 

 

11. Різне 
 

Т.Кучма – пропоную секретарем сесії обрати Юрія Миляна. 

 На голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

Івана Куця. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХVІІІ сесії 

Дрогобицької міської ради 

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

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

змін в кількісний та персональний склад виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін в кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Дрогобицької міської ради” включено до порядку 

денного. 

 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання “Про внесення змін у п.п.1, 2 

додатку до рішення сесії Дрогобицької міської ради № 680  від 06.04.2017 р. 

«Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації шляхом викупу» та п.п. 4, 5 додатку до рішення сесії 



Дрогобицької міської ради № 811 від 30.08.2017 р. «Про затвердження 

експертних оцінок об’єктів комунальної власності Дрогобицької міської 

ради, які приватизовуються шляхом викупу”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін у п.п.1, 2 додатку до рішення сесії Дрогобицької 

міської ради № 680  від 06.04.2017 р. «Про включення в перелік об’єктів 

комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу» та п.п. 

4, 5 додатку до рішення сесії Дрогобицької міської ради № 811 від 30.08.2017 

р. «Про затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної власності 

Дрогобицької міської ради, які приватизовуються шляхом викупу” знято з 

розгляду. 

 

М.Шеремета – пропоную включити до порядку денного питання “Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку” 
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 34 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку” включено до порядку денного. 

 

Р.Шагала – при розгляді питання “Про внесення змін до міського бюджету м. 

Дрогобича на 2017 рік” прошу передбачити 40 тис. грн.. для проведення ремонту 

будинку, який постраждав внаслідок пожежі. 

 

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

скасування п. 3 рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської 

ради від 24 квітня 2014 р. № 43 “Про встановлення дорожніх знаків на 

вулицях міста”. 
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 16 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про скасування п. 3 рішення виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради від 24 квітня 2014 р. № 43 “Про встановлення 

дорожніх знаків на вулицях міста” 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 бойових дій і членів їх сімей”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 34 

     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, для учасників АТО та членів бойових дій і членів їх 

сімей” включено до порядку денного. 

 

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

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

«Про передачу в оренду нежитлових  приміщень за адресою: 

м.Дрогобич вул. В.Великого, 26а”. 

На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради 

№739 від 11.05.2017р «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 

продовження терміну дії рішення міської ради від 31.01.2014 року № 

1241”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про продовження терміну дії рішення міської ради від 

31.01.2014 року № 1241” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 0,2050га  по вул. Грінченка, включеної в перелік для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на виготовлення 

звіту про експертну грошову оцінку” 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 



Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,2050га  по вул. Грінченка, включеної в 

перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону та надання 

дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку” включено 

до порядку денного. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення (затвердження 

порядку денного) в цілому. 

Результати голосування:  за – 34 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 876 (рішення № 876  додається) 

 

Т.Кучма – зачитав повідомлення фракції ПП “Громадянська позиція” про 

виключення зі складу фракції Пристая Б.Р. 

 

Оголошення депутатських запитів, звернень та запитань 

 

Н.Броварський - не виконуються роботи по заміні електроопори на вул.. 

Стрийській, біля будинку № 183. 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ  

Р.Москалику – директору департаменту міського господарства. 

 Дати пояснення чому не виконуються роботи по заміні еклектроопори 

на вул. Стрийській. 

 

Т.Демко – наголосив, щоб на засідання робочих груп, конкурсних комісій 

запрошувати усіх членів. 

 Працівники КП “Туристичний комплекс “Дрогобич” турбуються долею 

підприємства та приміщення. 

 Земельні ділянки виділяються громадянам, які не є мешканцями м. 

Дрогобича, у той час, коли мешканці міста не можуть отримати земельних 

ділянок. 

 При вирішенні будь – яких питань, що стосуються приміщення 

колишньої сауни “Хвиля”, запрошувати членів робочої групи. 

 Порушив питання політичної корупції. 

Р.Курчик – на засіданні КР БНДСД було прийнято звернення до міського 

голови з проханням вжити заходів по ліквідації несанкціонованої торгівлі. 

 Інформувати мешканців міста про проведення будь – яких заходів у 

місті. 



Р.Броницький – прошу міського голову вжити заходів щодо занедбаного 

будинку № 45 на вул. 22 Січня. 

 Прошу організувати зустріч з мешканцями вул. Пилипа Орлика та 

власниками “Наш край” для узгодження питання благоустрою території біля 

супермаркету. 

 

Б.Пристай – порушив низку питань. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2017 

рік”. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового  управління – у даному 

рішенні є доповнення:  

- На ремонт будинку сім’ї учасника АТО, який постраждав внаслідок 

пожежі. 

- для закупівлі обладнання для ЦНАП. 

- на реставрацію будівлі Палацу Мистецтв. 

- для поповнення бібліотечного фонду. 

- для ремонту дороги на вул. Шевській. 

 

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

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: виділити кошти для 

придбання обладнання ЦНАП. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: виділити кошти   

- на реставрацію будівлі Палацу Мистецтв. 

- для поповнення бібліотечного фонду. 

- для ремонту дороги на вул. Шевській. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 877 (рішення № 877  додається) 

 

Питання приватизації. 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради з питань оренди, 

приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу. 

 

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

власності Дрогобицької міської ради, який підлягає приватизації шляхом 

викупу. 

Ю.Кушлик – наша комісіє це рішення не підтримала, а комісія з питань 

фінансів погодила експертну оцінку. 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 1 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 878 (рішення № 878  додається) 

 

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 – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 879 (рішення № 879  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  

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Грицай – пропоную зняти з розгляду п. 2, п.п. 2.1 (В.Петречко) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція:  зняти з розгляду п. 2, п.п. 

2.1 (В.Петречко) 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 



п. 2, п.п. 2.1 (В.Петречко) знято з розгляду. 

 

Т.Демко – пропоную у п.1 встановити термін оренди 3 роки. 

Ю.Кушлик – рішення було підготовлене на підставі поданої заяви. 

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

голосуванні даного питання. 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 880 (рішення № 880  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 – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 881 (рішення № 881  додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей. 

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 № 882 (рішення № 882  додається) 

 

О.Хрущ – пропоную внести зміни в порядок денний та розглянути питання 

“Про внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради №739 від 

11.05.2017р «Про передачу в оренду нежитлових  приміщень за адресою: 

м.Дрогобич вул. В.Великого, 26а” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської 

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

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

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

Результати голосування:  за – 29 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Демко – пропоную даний проект рішення розглянути на наступному 

пленарному засіданні. У цей час зібрати засідання робочої групи та 

обговорити це питання. 

О.Хрущ – це рішення ми проголосували вже “за основу”. 

 Доля приміщення зараз не вирішується. 

 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 883 (рішення № 883  додається) 

 

Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії ради з питань регулювання 

земельних відносин. 

 

О.Хрущ - пропоную внести зміни в порядок денний та розглянути питання 

“Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, для учасників АТО та членів бойових дій і членів їх сімей”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, для учасників АТО та членів бойових дій і 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 № 884 (рішення № 884  додається) 

 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у наданні згоди на 

виготовлення технічної документації земельної ділянки, у наданні в оренду 



земельної ділянки, у включенні в перелік для продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 

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 № 885 (рішення № 885  додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків (присадибна ділянка). 

Ю.Милян - 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 – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

І.Дзюрах -  у п.п. 1.1. (ОСББ “Зелена Брама”) внести зміни у площу 

земельної ділянки. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п.п. 1.1. (ОСББ “Зелена 

Брама”) внести зміни у площу земельної ділянки. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

І.Дзюрах – пропоную у п.п. 1.4 (ОСББ “ТРІО 16”) внести зміни у площу 

земельної ділянки. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п.п. 1.4 (ОСББ “ТРІО 16”) 

внести зміни у площу земельної ділянки. 

Результати голосування:  за – 28 

     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 № 886 (рішення № 886  додається) 

 



12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договорів про 

встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

І.Дзюрах – комісія запропонувала даний проект на розгляд ради. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Демко – фракція “Громадянська позиція” не буде підтримувати дане 

рішення. 

 

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

Результати голосування:  за – 14 

     проти – 2 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про включення перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

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 № 887 (рішення № 887  додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.6 (В.Польова) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.6 

(В.Польова) 

Результати голосування:  за – 5 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 



Т.Кучма – у підпунктах 1.7, 1.8, 1.11 вилучити слова “… з подальшим 

наданням земельної ділянки в оренду”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

С.Оленич – пропоную доповнити дане рішення п.п. 1.12. (І.Сторонський). 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

С.Оленич – пропоную повернутися до голосування даної пропозиції. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція С.Оленича: повернутися до 

голосування пропозиції доповнити дане рішення п.п. 1.12 (І.Сторонський). 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити дане рішення 

п.п. 1.12 (І.Сторонський) 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Дане рішення доповнено п.п. 1.12. (І.Сторонський). 

 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 888 (рішення № 888  додається) 

 

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

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 № 889 (рішення № 889  додається) 

 

16. 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 – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 890 (рішення № 890  додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про припинення договорів про встановлення строкового 

сервітуту для розміщення МАФ. 

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 № 891 (рішення № 891  додається) 

 

18. 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.Хрущ - відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” не беру участі в 

голосуванні даного питання. 

Р.Шагала - 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 – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Н.Броварський – пропоную доповнити дане рішення підпунктами - Т.  

Слобода, О. Белз. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити дане рішення 

підпунктами Т.  Слобода, О. Белз. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

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

Результати голосування:  за – 29 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 892 (рішення № 892  додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

І.Дзюрах – до п.п. 1.2. (В.Шпек) є зауваження. Пропоную зняти з розгляду. 

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

(В.Шпек). 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.2. (В.Шпек)  знято з розгляду. 

 

І.Дзюрах – у п.п. 1.4 (М.Бушта) потрібно уточнити площу. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п.п. 1.4 (М.Бушта) 

уточнити площу. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Р.Муль – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.7  (Т.Попадинець) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.7  

(Т.Попадинець) 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.7  (Т.Попадинець) 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 № 893 (рішення № 893  додається) 



 

20. 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 – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 894 (рішення № 894  додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділдянкою 

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 № 895 (рішення № 895  додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництво та обслуговування 

гаражів. 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 896 (рішення № 896  додається) 

 

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

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Поставили запитання: 

Р.Курчик 

Р.Муль. 

 

О.Хрущ – у рішенні у назві вулиці допущено помилку. 

А.Андрухів – пропоную зняти з розгляду п. 2, п.п. 2.1. (В.Бішко). 

О.Хрущ – дану земельну ділянку можна передати комунальному 

підприємству “Дрогобицький ринок”. 

   

Виступили: 



Підприємець Ірина. 

В.Бішко 

 

Р.Курчик – пропоную термін оренди встановити 1 рік. 

О.Хрущ – нам запропоновано проект рішення з недостовірними даними. 

Прийнявши це рішення, ми задовольнимо інтереси лише однієї людини. 

Пропоную зняти з розгляду п. 2, п.п. 2.1 та довивчити. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п. 2, п.п. 

2.1. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 2, п.п. 2.1. знято з розгляду 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 897 (рішення № 897 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та розглянути усі проекти рішень, які були додатково включені в 

порядок денний, що стосуються земельних питань. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку. 

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 № 898 (рішення № 898  додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішення міської ради від 

31.01.2014 року № 1241. 

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 № 899 (рішення № 899  додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,2050 га. По вул.. Грінченка, включеної в 

перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону та надання 

дозволу на виготовлення звіту експертну грошову оцінку. 

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 № 900 (рішення № 900  додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про громадський бюджет 

м. Дрогобича, затвердженого рішенням сесії Дрогобицької міської ради № 

479 від 30.11.2016 року. 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Демко – пропоную у п.п. 6.2 пункту 6 слова “… 16 років” замінити на 

“…яким на момент голосування виповнилося 14 років” 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція у п.п. 6.2 пункту 6 слова “… 

16 років” замінити на “…яким на момент голосування виповнилося 14 років” 

Результати голосування:  за – 8 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

Т.Демко – пропоную у всьому тексті Положення вилучити слова 

“працюють” 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у всьому тексті Положення 

вилучити слова “працюють” 

Результати голосування:  за – 6 

     проти – 5 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не 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 № 901 (рішення № 901  додається) 

 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Положення про порядок 

встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних  дощок  у місті 

Дрогобичі. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради з питань освіти, 

культури, молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму, охорони здоров’я, 

праці та соціального захисту населення. 

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 № 902 (рішення № 902  додається) 

 

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

постійних комісій Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – пропоную провести голосування по кожному пунктові та 

підпунктові окремо. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: провести голосування по 

кожному пунктові та підпунктові окремо. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Хрущ – пропоную п. 1 поставити на голосування в поданій редакції, крім 

слів “… та обрати головою комісії” 

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 3 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 1 не проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п.п. 2.1 

Результати голосування:  за – 1 

     проти – 7 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 2.1. не проходить 



Т.Кучма – на голосування ставиться п.п. 2.2 

Результати голосування:  за – 4 

     проти – 5 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 2.2. не проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п.п. 2.3 

Результати голосування:  за – 1 

     проти – 5 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 2.3. не проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п.п. 2.4 

Результати голосування:  за – 6 

     проти – 4 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 2.4. не проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п.п. 2.5 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 2 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 2.5. проходить 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п.п. 2.6 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 2.6. проходить 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: О.Балога включити до 

складу постійної комісії ради з питань оренди, приватизації, комунального 

майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування, малого та середнього бізнесу". 

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 3 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: викласти пункти 3 – 10 

відповідно до п. 2. 



Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 903 (рішення № 903  додається) 

 

30. СЛУХАЛИ: Про уповноваження ПАТ “Львівобленерго” на 

електрифікацію кварталів індивідуальної забудови в районі вул.. Северина 

Наливайка в м. Дрогобичі. 

Доповідач: В.Бохонок – начальник управління КП “Управління капітального 

будівництва”. 

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 № 904 (рішення № 904  додається) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про будівництво інженерно – транспортної інфраструктури 

будинків котеджного типу по вул. Парковій в м. Дрогобичі. 

Доповідач: В.Бохонок – начальник управління КП “Управління капітального 

будівництва”. 

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 № 905 (рішення № 905  додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про підтвердження дії рішення Дрогобицької міської ради 

№ 855 від 03.10.2017 “Про надання в оренду земельної ділянки” 

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

Результати голосування:  за – 3 

     проти – 10 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:   рішення відхилено. 

 



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

виконавчого комітету Дрогобицької 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 № 906 (рішення № 906  додається) 

 

34. СЛУХАЛИ: Про скасування п. 3 рішення виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради  від 24 квітня 2014 р. № 43 “Про встановлення 

дорожніх знаків на вулицях”. 

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

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        Ю.Милян 

 

 

 

 

 


