
ПРОТОКОЛ 

ХХХІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
І пленарне засідання 

 

 

30 листопада  2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 32 

Головуючий на сесії – О.Хрущ  

Секретар сесії – Т.Петруняк 

Лічильна комісія – І.Лазарів, З.Семенишин 

 

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 ХХХІ сесії Дрогобицької міської ради. 

2. Бюджетні питання. 

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

2.2. Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за 9-ть місяців 2017 року. 

2.3. Про затвердження розпоряджень міського голови про внесення 

змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2017 рік. 

3. Питання приватизації. 

3.1. Про внесення змін у рішення сесії Дрогобицької міської ради  від 

31.01.2017р. № 578 «Про передачу в оренду». 

3.2. Про передачу бібліотечного фонду. 

3.3. Про продовження терміну дії договорів оренди,  передачу в 

оренду нежитлових  приміщень та встановлення розміру плати за оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності Дрогобицької міської ради.  

3.4. Про передачу цілісного майнового комплексу Дрогобицької 

заготівельної  дільниці ДП «Стрийський  КХП №1». 

3.5. Про передачу в оренду нежитлової будівлі комунальної власності 

територіальної громади м. Дрогобича. 

3.6. Про списання бібліотечного фонду. 

4. Земельні питання. 

4.1. Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок . 

4.2. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків. 



4.3.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів. 

4.4. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

4.5 . Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків (присадибна ділянка). 

4.6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва та ведення 

городництва. 

4.7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вул. Шевченка. 

4.8. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

4.9. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), для обслуговування нежитлового приміщення. 

4.10. Про затвердження матеріалів проекту землеустрою по зміні 

цільового призначення земельної  ділянки. 

4.11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,02 га по вул. Шептицького, включеної в перелік 

для продажу на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на 

виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

4.12. 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. 

 4.13. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність . 

4.14. Про продаж земельних ділянок  у власність.  

4.15. Про продовження терміну дії рішень міської ради.   

4.16. Про внесення змін до рішень міської ради.   

4.17. Про припинення права користування земельних ділянок. 

4.18. Про надання в оренду, продовження терміну оренди  земельних 

ділянок. 

4.19. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

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

продовжені договору про встановлення особистого строкового сервітуту для 

розміщення малих архітектурних форм, у включенні в перелік для продажу, у 

внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, у затверджені проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового 

призначення земельної ділянки, у виділені земельних ділянок, у заміні 

земельної ділянки . 



5. Про затвердження Програми розвитку велосипедного спорту у місті 

Дрогобичі на 2018-2025 роки.  

6. Про надання дозволу на списання заборгованості. 
7. Про надання одноразової допомоги Долгову Тимофію Миколайовичу,  

учаснику АТО. 
8. Про внесення змін до рішення сесії від 06.04.2017 № 674 “Про 

внесення змін до рішення сесії від 15.12.2016 року № 519 “Про затвердження 

програми висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету, 

посадових осіб та депутатів міської ради у засобам масової інформації у 2017 

році” 

9. Про внесення змін до міської цільової програми "Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2017 році" 

10. Про внесення змін до заходів на 2017 рік Комплексної програми 

"Дрогобич - місто Івана Франка" 

11. Про ліквідацію психолого – медико - педагогічної консультації  та 

створення комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» 

Дрогобицької міської ради Львівської області, затвердження Положення про 

інклюзивно – ресурсний центр. 

12. Про затвердження Положення про електронні петиції у м. 

Дрогобичі  в новій редакції. 

13. Про затвердження Програми розвитку «Дрогобич – Smart City»  

на 2018-2023 роки. 

14. . Про затвердження положення про офіційний сайт Дрогобицької 

міської ради та порядок оприлюднення інформації, яка знаходиться у 

Дрогобицькій міській раді та її виконавчому комітеті». 

15. Про проведення звітів депутатів. 

16. Про внесення змін в кількісний та  персональний склад постійних 

комісій Дрогобицької міської ради. 

17. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік. 

 18. Про затвердження статуту  КП «Туристично-інформаційного 

центру міста Дрогобича» в новій редакції . 

 19. Про надання пропозиції щодо будівництва об’їзної дороги на вул. 

Наливайка та передачі з комунальної у державну власність доріг м. 

Дрогобича. 

  20. Про порядок встановлення вивісок у місті Дрогобичі. 

  21. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 

18.12.2015 року № 41 “Про затвердження структури виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання”. 

 21. Про затвердження Програми «Організація з підготовки проведення  

Новорічно- Різдвяних свят у м. Дрогобичі на 2017р.» 

22.  Різне. 
 

О.Хрущ – пропоную секретарем сесії обрати Т.Петруняка. 



 На голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Хрущ – пропоную обрати лічильну комісію у складі І.Лазаріва та 

З.Семенишина. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХХІ сесії Дрогобицької 

міської ради 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 
 

О.Дацюк – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження Положення про призначення виплати грошової 

винагороди провідним спортсменам міст Дрогобича і Стебника та їх 

тренерам за високі спортивні досягнення та підготовку спортсменів 

високого рівня”. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: включити дане питання до 

порядку денного 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Положення про призначення виплати 

грошової винагороди провідним спортсменам міст Дрогобича і Стебника 

та їх тренерам за високі спортивні досягнення та підготовку спортсменів 

високого рівня” включено до порядку денного. 

 

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

встановлення дня об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ) у м. Дрогобичі, про звернення депутатів Дрогобицької міської 

ради до Президента України”. 

О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про встановлення дня об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Дрогобичі, про звернення 

депутатів Дрогобицької міської ради до Президента України” включено 

до порядку денного. 

 

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

змін до рішення міської ради від 20.10.2017 року № 899”. 

О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2017 року 

№ 899” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу у постійне користування земельних 

ділянок”. 

О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у постійне користування 

земельних ділянок” включено до порядку денного. 

 

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

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вул. І.Чмоли, 9”. 

О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вул. І.Чмоли, 9” включено до 

порядку денного. 

 

І.Дзюрах – 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”. 



О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(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” включено до порядку денного. 

 

Ю.Кушлик – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

ліквідацію комунального підприємства Книгарня “Каменяр” 

О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про ліквідацію комунального підприємства Книгарня 

“Каменяр” включено до порядку денного. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення (затвердження 

порядку денного) в цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 921 (рішення № 921  додається) 

 

Оголошення депутатських запитів, звернень та запитань 

 

О.Дацюк – на сесії було прийнято рішення про заміну меморіальної дошки 

Ебергарду Гельмріху, де першим буде напис українською мовою, але дошку до 

цього часу не  замінено. 

 На вул. Січових Стрільців встановлено дорожній знак щодо 

одностороннього руху. Оскільки, вулиці Шевченка та Міцкевича не придатні для 

інтенсивного руху транспорту, встановлення знаку створює певні незручності. 

Пропоную встановити певні часові обмеження дії знаку або переглянути 

необхідність його встановлення у цьому місці. 

О.Хрущ – доручив начальнику відділу культури та мистецтв О.Яводчаку надати 

вичерпну відповідь щодо заміни меморіальної дошки  Ебергарду Гельмріху. 

 

Т.Демко – порушив низку питань. 

 На вул. М.Грушевського в будинку згоріла людина. Тіло пролежало на 

вулиці цілий день. Неприпустимий факт, прошу за таку бездіяльність притягнути 

до відповідальності винних. 

 



Р.Броницький – порушив питання щодо надання неякісних послуг з перевезення 

пасажирів маршрутними транспортними засобами. 

 У будинку № 9 на вул. П.Орлика несправна система 

електропостачання. 

 Порушив питання роботи ліфтів у нічний час. 

 

Р.Муль – погодився із зауваженням О.Дацюка щодо встановлення 

дорожнього знаку на вул. Січових Стрільців і запропонував облаштувати 

автостоянку на території міської поліклініки.  

 Висловив своє незадоволення щодо технологій з викладання бруківки 

на округах. 

 Висловив незадоволення щодо роботи обслуговуючого персоналу у 

навчальних закладах.  

 На сесію подаються проекти рішень, які не мали підтримки на 

засіданнях комісії з питань регулювання земельних відносин. 

 

Т.Демко – запропонував земельні питання та питання приватизації 

розглядати за присутності міського голови. 

 

Бюджетні питання 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 

2017 рік. 

О.Савран – врахувати кошти, передбачені на виконання депутатських 

запитів, депутатів О.Жуковської, В.Бернадовича, Т.Петруняка, О.Дацюка, 

О.Балога. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 922 (рішення № 922  додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за 9 місяців 2017 року 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 923 (рішення № 923  додається) 

 



4. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови про 

внесення змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2017 рік. 

З.Семенишин – через заборгованість по виплаті заробітної плати 

працівникам медичних установ та вимушені відпустки без збереження 

заробітної плати наростає соціальне збурення. 

О.Савран – дала роз’яснення щодо заборгованості по виплаті заробітної 

плати. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 924 (рішення № 924  додається) 
 

Т.Демко – пропоную питання приватизації та земельні питання перенести на 

розгляд наступного пленарного засідання, крім питань, що стосуються 

учасників АТО. 

 

Питання приватизації 

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

приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського 

харчування, малого та середнього бізнесу. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення сесії Дрогобицької міської ради 

від 31.01.2017 р. № 578 “Про передачу в оренду”  

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 925 (рішення № 925  додається) 
 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу бібліотечного фонду.  

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 926 (рішення № 926  додається) 
 



7. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії договорів оренди, передачу в 

оренду нежитлових приміщень та встановлення розміру плати за оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності Дрогобицької міської ради. 

Ю.Кушлик – пропоную п. 8, п.п. 8.1 (В.Петречко) зняти з розгляду. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: п. 8, п.п. 8.1 (В.Петречко) 

зняти з розгляду 

 Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду п.7, п.п. 7.1, п. 13 (Б.Кришталь), 

оскільки я також написав заяву на оренду даного приміщення. Згідно з 

законом,  якщо подано дві і більше заяв на оренду приміщення потрібно 

проводити конкурс.  

Ю.Кушлик – заява О.Балога поступила після розгляду на комісії заяви 

Б.Кришталя. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.7, п.п. 7.1 

(Б.Кришталь) , п. 13 (О.Балог). 

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

Т.Демко – чому розривається договір оренди з “Укрпошта”(п. 12). 

Ю.Кушлик – договір розривається на підставі заяви. 

Т.Демко – чому у додатках № 1 та № 2 для організацій інвалідів термін 

оренди приміщення 1 рік, а не 35 місяців? 

Пропоную встановити всім 35 місяців. 

Ю.Кушлик – рішення формується на підставі поданих заяв. 

 Кожного року повинні подавати заяву на встановлення пільгової 

оренди. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: у додатку № 1 у пунктах 1, 

2, 3, 6 та у додатку №2 у пунктах 1, 2, 3, 4, 6 встановити термін дії договору 

оренди 35 місяців. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 



Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 927 (рішення № 927  додається) 
 

8. СЛУХАЛИ: Про передачу цілісного майнового комплексу Дрогобицької 

заготівельної дільниці ДП “Стрийський КХП № 1”.  

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 928 (рішення № 928  додається) 
 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу оренду нежитлової будівлі комунальної 

власності територіальної громади м. Дрогобича.  

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 929 (рішення № 929  додається) 
 

10. СЛУХАЛИ: Про списання бібліотечного фонду.  

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 930 (рішення № 930  додається) 
 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та першочергово розглянути питання “Про ліквідацію 

комунального підприємства Книгарня “Каменяр”. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію комунального підприємства Книгарня 

“Каменяр”.  



Доповідач: головний спеціаліст з питань підприємництва, транспорту та 

зв’язку І.Юзьв’як. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 931 (рішення № 931  додається) 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та першочергово розглянути земельні питання, які були 

включені до порядку денного додатково. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії 
 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, для учасників АТО. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 932 (рішення № 932  додається) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2017 

року № 899. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 933 (рішення № 933  додається) 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу в постійне користування 

земельних ділянок . 



О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 934 (рішення № 934  додається) 
 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вул. І. Чмоли, 9. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 935 (рішення № 935  додається) 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку велосипедного спорту 

у місті Дрогобичі на 2018 – 2025 роки. 

І.Дзюрах – дана програма передбачає закупівлю автомобіля. Пропоную у 

даній програмі не торкатися інвалідного спорту, доопрацювати та розглянути 

на наступному пленарному засіданні.  

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: доопрацювати даний проект 

рішення та розглянути на наступному пленарному засіданні. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція підтримана. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання заборгованості. 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 936 (рішення № 936  додається) 
 

17. СЛУХАЛИ: Про перерахування коштів для надання одноразової 

допомоги Долгову Тимофію Миколайовичу, учаснику АТО. 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради. 



О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 937(рішення № 937  додається) 
 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 06.04.2017 № 674 

“Про внесення змін до рішення  сесії від 15.12.2016№ 519 “Про затвердження 

Програми висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету, 

посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 2017 

році. 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 15 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено 
 

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

та проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2017 році”. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 938 (рішення № 938  додається) 
 

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

програми “Дрогобич – місто Івана Франка”. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

Р.Муль – запропонував передбачити кошти для замощення бруківкою 

тротуарів біля школи № 1. 

О.Хрущ – біля школи № 1 також критична ситуація з рухом автотранспорту. 

Між вулицями Лесі Українки та Сагайдачного є лише один проїзд на вул. 

Коссака. 

 Протокольне доручення 



Директору департаменту міського господарства Р.Москалику та комісії з 

питань координації дорожнього руху в м. Дрогобичі  - організувати рух 

транспорту на перетині вулиць Сагайдачного та Лесі Українки. 

 

І.Дзюрах – прошу дати роз’яснення щодо п. 3. 

О.Яводчак – дав роз’яснення. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 939 (рішення № 939 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію психолого – медико – педагогічної 

консультації та створення комунальної установи “Інклюзивно – ресурсний 

центр” Дрогобицької міської ради Львівської області, затвердження 

Положення про інклюзивно – ресурсний центр. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

Р.Броницький – пропоную доопрацювати даний проект рішення та 

розглянути на наступному пленарному засіданні. 

І.Дзюрах – створення інклюзивно – ресурсного центру є на часі. Але подане 

на розгляд положення є недосконалим. 

 Індивідуальна форма навчання відрізняється від інклюзивної. Кожен 

навчальний заклад повинен бути обладнаний під потреби дитини. 

 Кошти на інклюзивне навчання передбачені, як субвенція з державного 

бюджету. 

 Створено робочу групу, яка буде займатися вивченням даного питання. 

 Пропоную доопрацювати та розглянути на наступному пленарному 

засіданні. 

О.Хрущ – запропонував до робочої групи включити Р.Броницького, 

М.Шеремету, О.Дацюка та О.Хруща. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: даний проект рішення  

доопрацювати та розглянути на наступному пленарному засіданні. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про електронні петиції у м. 

Дрогобичі в новій редакції. 

Доповідач: А.Андрухів– голова постійної комісії ради. 



О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 940 (рішення № 940  додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку “Дрогобич – Smart 

City” на 2013 – 2023 роки. 

Доповідач: Р.Курчик– голова постійної комісії ради. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 941 (рішення № 941  додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про офіційний сайт 

Дрогобицької міської ради та порядок оприлюднення інформації, яка 

знаходиться у Дрогобицькій міській раді та її виконавчому комітеті 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 942 (рішення № 942  додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів депутатів. 

О. Хрущ – на погоджувальній раді  були зауваження до даного проекту 

рішення. 

Ю.Кушлик – пропоную на кожній комісії розглянути зразок звіту та подати 

свої пропозиції на розгляд постійної комісії рад з питань Регламенту. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: дане питання доопрацювати 

на усіх постійних комісіях рад та розглянути на наступному пленарному 

засіданні.  

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 



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

постійних комісій Дрогобицької міської ради. 

О.Хрущ – потрібно обговорити кандидатуру на голову постійної комісії ради 

з питань житлово – комунального господарства, будівництва, архітектури, 

екології, довкілля, транспорту та зв’язку. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: дане питання доопрацювати 

та розглянути на наступному пленарному засіданні. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік. 

Доповідач: С.Кулиняк – начальник відділу правового забезпечення. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 943 (рішення № 943 додається) 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту КП “Туристично – 

інформаційного центру міста Дрогобича” в новій редакції. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 944 (рішення № 944 додається) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання пропозиції щодо будівництва об’їзної дороги 

на вул. Наливайка та передачі з комунальної у державну власність доріг м. 

Дрогобича . 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 945 (рішення № 945 додається) 



 

30. СЛУХАЛИ: Про порядок встановлення вивісок у місті Дрогобичі. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: даний проект рішення 

доопрацювати та розглянути на наступному пленарному засіданні. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради 

від 18.12.2015 року  № 41 “Про затвердження структури виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання  

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: розглянути даний проект 

рішення на наступному пленарному засіданні. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми “Організація з підготовки 

проведення Новорічно – Різдвяних свят у м. Дрогобичі на 2017 рік. 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 946 (рішення № 946 додається) 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та розглянути першочергово питання “Про встановлення Дня 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Дрогобич, 

про звернення депутатів Дрогобицької міської ради до Президента України”. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

33. СЛУХАЛИ: Про встановлення Дня об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Дрогобич, про звернення депутатів 

Дрогобицької міської ради до Президента України. 



Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Т.Демко – прошу вилучити слово “м. Стебник” з тексту звернення та з 

проекту рішення. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: вилучити слово “м. 

Стебник” з тексту звернення та з проекту рішення. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

Т.Демко – пропоную у тексті звернення читати: “беручи до уваги ініціативу 

депутатського корпусу” 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: у тексті звернення читати: 

“беручи до уваги ініціативу депутатського корпусу” 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 947 (рішення № 947 додається) 

 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про призначення виплати 

грошової винагороди провідним спортсменам міст Дрогобича і Стебника та 

їх тренерам за високі спортивні досягнення та підготовку спортсменів 

високого рівня. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 948 (рішення № 948додається) 

 



Земельні питання  

Доповідач:  І.Дзюрах – голова постійної комісії ради 

 

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

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 949 (рішення № 949 додається) 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

І.Дзюрах – у п.п. 1.17. (І.Волошин) замість “вул. Шептицького” читати: “вул. 

Самбірська”. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: у п.п. 1.17. (І.Волошин) 

замість “вул. Шептицького” читати: “вул. Самбірська”. 

 Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

І.Дзюрах – у преамбулі дописати номер протоколу комісії у якому 

розглядалися підпункти 1.10, 1.18, 1.26. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 950 (рішення № 950 додається) 

 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

гаражів. 

О.Хрущ – є зауваження до підпунктів 1.10, 1.11,1.12, оскільки це вільні 

земельні ділянки. 

Також на погоджувальній раді було зауваження до п.п. 1.2. 



О.Балог – пропоную вилучити: “з подальшою передачею в оренду”, оскільки 

заявники про це у заявах не зазначали. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Хрущ – позиція влади передавати в оренду земельні ділянки для 

обслуговування гаражів, які є вільними. 

Р.Шагала – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.7 (ОК“Газовик”), оскільки на 

даній ділянці знаходиться водогін, а частина вже зайнята забудовою гаражів. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.7 

(ОК“Газовик”) 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.7 (ОК“Газовик”) знято з розгляду. 

 

Р.Броницький – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.6 (Г.Романів) 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: п.п. 1.6 (Г.Романів) зняти з 

розгляду. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.6 (Г.Романів) знято з розгляду. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: вилучити слова: “з 

подальшою передачею в оренду”. 

Результати голосування:  за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.7 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 951 (рішення № 951 додається) 

 



38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

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

голосуванні даного питання. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Муль – підпункти 1.10, 1.3 комісія не підтримала. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 952 (рішення № 952 додається) 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: надати слово Р.Танчуку. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків (присадибна ділянка). 

Виступив Р.Танчук. 

Р.Росоха – між Р.Танчуком та Я.Гулою відбуваються суди. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Курчик – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.6 (Я.Гула). 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.6 

(Я.Гула). 

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 



     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 953 (рішення № 953 додається) 

 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва та городництва. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 954 (рішення № 954 додається) 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вул.. Шевченка 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: надати слово представнику 

Дрогобицького Державного педагогічного факультету Т. Скробачу. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Виступив Т. Скробач. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 955 (рішення № 955 додається) 

 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 956 (рішення № 956 додається) 

 



43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), для обслуговування нежитлового приміщення. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 957 (рішення № 957 додається) 

 

44. 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 – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

І.Дзюрах – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.36 (А.Сліпченко). 

Не було рішення комісії по підпунктах 1.34, 1.385, 1.39. 

Р.Муль – земельні ділянки, зазначені у підпунктах  1.29,1.35, 1.36, 

розташовані біля земельної ділянки, яку ми виділили для облаштування 

дендрологічного парку. Пропоную зняти їх з розгляду. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.29 

(І.Кисиличак), п.п. 1.35 (Т.Бігуняк), п.п. 1.36 (А.Сліпченко). 

Результати голосування:  за – 6 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.36 

(А.Сліпченко). 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.36 (А.Сліпченко) знято з розгляду. 

 

О.Хрущ – пропоную: доповнити дане рішення п. 9 Гук Наталії Андріївні. 

 На голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 



(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 958 (рішення № 958 додається) 

 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою по зміні 

цільового призначення земельної ділянки. 

С.Настьошин - відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” не беру участі в 

голосуванні даного питання. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 959 (рішення № 959 додається) 

 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,02 га по вул.. Шептицького, включеної в 

перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону та надання 

дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 960 (рішення № 960 додається) 

 

47. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 961 (рішення № 961додається) 

 

48. СЛУХАЛИ: Про продаж земельних ділянок у власність  



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

голосуванні даного питання 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 962 (рішення № 962додається) 

 

49. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішень 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Муль – пропоную зняти з розгляду п.п. 6.1, п.6 (В.Бішко) 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція:  зняти з розгляду п.п. 6.1, 

п.6 (В.Бішко) 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 6.1, п.6 (В.Бішко) знято з розгляду 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 963 (рішення № 963 додається) 

 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 964 (рішення № 964 додається) 

 

51. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельних ділянок  

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 965 (рішення № 965 додається) 

 

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

земельних ділянок  

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 966 (рішення № 966 додається) 

 

53. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проектів 

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

продовженні договору про встановлення особистого строкового сервітуту 

для розміщення малих архітектурних форм, у включенні в перелік для 

продажу, у внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, у 

затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

зміні її цільового призначення земельної ділянки, у виділенні земельних 

ділянок, у заміні земельної ділянки. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 967 (рішення № 967 додається) 

 

 

Секретар міської ради      О.Хрущ 

 

 

Секретар сесії        Т.Петруняк 

 

 


