
ПРОТОКОЛ 

ХХІХ позачергової  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

3 листопада  2017 року  сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Зареєстрованих на сесії депутатів –  23 

Головуючий на сесії – Т.Кучма – міський голова 

Секретар сесії –  А.Янів 

Лічильна комісія –  Б.Пристай, В.Тюска 

 

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 ХХІХ позачергової сесії Дрогобицької 

міської ради. 

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

3. Про внесення змін у п.п. 1, 2 додатку до рішення 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 підлягають приватизації шляхом викупу”; 

4. Про звернення Дрогобицької міської ради. 
 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії Андрія Яніва 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі Б.Пристая та 

В.Тюску 

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 



1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХІХ позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 
 

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

затвердження цільової програми придбання технічних пристроїв для 

блокування транспортних засобів на 2017 рік”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження цільової програми придбання технічних 

пристроїв для блокування транспортних засобів на 2017 рік” включено до 

порядку денного. 

 

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

затвердження програми удосконалення казначейського обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом покращення 

матеріально – технічної бази Дрогобицького управління Державної 

казначейської служби України Львівської області”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження програми удосконалення казначейського 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом 

покращення матеріально – технічної бази Дрогобицького управління 

Державної казначейської служби України Львівської області” включено до 

порядку денного. 

 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про продовження 

терміну дії рішення міської ради”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 
Питання “Про продовження терміну дії рішення міської ради” включено до 

порядку денного. 

 



І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про початок 

прийняття документів щодо виділення громадянам  земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва у кварталі на вулиці Парковій”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 
Питання “Про початок прийняття документів щодо виділення громадянам  

земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва у кварталі на 

вулиці Парковій” включено до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,5000 га по 

вул.. Северина Наливайка, включеної в перелік для продажу на земельних 

торгах у формі аукціону  та надання дозволу на виготовлення звіту про 

експертну грошову оцінку”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 
Питання “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,5000 га по вул.. Северина Наливайка, 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 пропозиція включити до порядку денного 

питання “Про затвердження програми фінансової підтримки КП 

“Дрогобичводоканал” на 2017 рік (для придбання пожежних гідрантів)”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 
Питання включено “Про затвердження програми фінансової підтримки КП 

“Дрогобичводоканал” на 2017 рік (для придбання пожежних гідрантів)” 

включено до порядку денного  

 

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

доповненнями. 

Результати голосування: за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 907 (рішення № 907 додається) 



Р.Грицай – на вул. Лесі Українки сталася ДТП, у якій постраждала дитина.  

 Прошу вжити заходів та встановити пристрій примусового зниження 

швидкості руху (штучна дорожня нерівність) для транспортних засобів на цій 

вулиці. 

І.Розлуцький – 21 листопада на будинку № 15 на вул. В.Великого буде 

встановлено пам’ятну дошку Герою України Олегу Ушневичу. 

 

А.Рудник та Т. Куликовець з нагоди 75- річчя утворення УПА нагородили 

почесними ювілейними відзнаками міського голову Т.Кучму, начальника 

управління праці та соціального захисту населення І.Терлецького та  

працівника УП та СЗН О.Переверзьєву. 

 

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 – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 908 (рішення № 908 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 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” 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради. 

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 № 909 (рішення № 909 додається). 
 

4. СЛУХАЛИ: Про звернення Дрогобицької міської ради. 

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 № 910 (рішення № 910 додається). 

 

Земельні питання  



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

земельних відносин. 

 

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

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

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 911 (рішення № 911 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про початок прийняття документів щодо виділення 

громадянам земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва у 

кварталі на вулиці Парковій. 

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 № 912 (рішення № 912 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 1,5000 га по вул. Северина Наливайка, включеної 

в перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону та надання 

дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

Р.Муль – чому не всі земельні ділянки виставляються на продаж на 

земельних торгах і не надходять кошти до міського бюджету. 

Т.Кучма – протокольне доручення начальнику відділу оренди і приватизації 

комунального майна Р.Рососі – по усіх земельних ділянкак, які підлягають 

продажу шляхом проведення земельних торгів, готувати документи та 

виставляти на аукціон.  

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 № 913 (рішення № 913 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми придбання технічних 

пристроїв для блокування транспортних засобів на 2017 рік. 

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

Результати голосування: за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 914 (рішення № 914 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки КП 

“Дрогобичводоканал” на 2017 рік (для придбання пожежних гідрантів). 

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 № 915 (рішення № 915 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми удосконалення казначейського 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом 

покращення матеріально – технічної бази Дрогобицького управління 

Державної казначейської служби України Львівської області. 

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 № 916 (рішення № 916 додається). 

 

Р.Шагала – інформував депутатів про результати відкритого засідання 

Національної Комісії регулювання ринку комунальних послуг. 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        А.Янів 

 

 


