
 

ПРОТОКОЛ 

ХХХІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
ІІ пленарне засідання 

 

8 грудня  2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 26 

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. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного ХХХІ сесії 

Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання “Про встановлення вивісок 

у м. Дрогобичі” 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання знято з розгляду. 

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

затвердження зміни до Програми фінансової підтримки закладів 

охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стебника на 2017 рік від 22.08.2017 р. 

№ 783” 

О.Хрущ – на голосування ставиться2 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження зміни до Програми фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стебника на 2017 рік від 

22.08.2017 р. № 783” включено до порядку денного. 



 

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

внесення змін до рішення  від 15.12.2016  № 518 “Про затвердження 

Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем на 2017 рік” 

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  від 15.12.2016  № 518 “Про 

затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем на 2017 

рік” включено до порядку денного. 

 

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

на баланс нежитлової будівлі за адресою: м. Дрогобич вул. І.Франка, 27”. 
О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про передачу на баланс нежитлової будівлі за адресою: м. 

Дрогобич вул. І.Франка, 27” включено до порядку денного. 

 

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

збільшення дохідної частини міського бюджету м. Дрогобича та 

внесення змін до бюджету на 2017 рік” 

О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про збільшення дохідної частини міського бюджету м. 

Дрогобича та внесення змін до бюджету на 2017 рік” включено до порядку 

денного. 

 

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

скасування рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради № 

69 від 16.03.2017 “Про надання дозволу громадянину міста на проведення 

благоустрою прилеглої території та входу у підвальне приміщення”. 

О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про скасування рішення виконавчого комітету Дрогобицької 

міської ради № 69 від 16.03.2017 “Про надання дозволу громадянину 

міста на проведення благоустрою прилеглої території та входу у 

підвальне приміщення” включено до порядку денного. 

 

О.Хрущ – пропоную включити до порядку денного питання “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”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

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 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” включено до порядку денного. 

 

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

дозволу на переукладання договору оренди нежитлового приміщення 

комунальної власності Дрогобицької міської ради”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання дозволу на переукладання договору оренди 

нежитлового приміщення комунальної власності Дрогобицької міської 

ради” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок”.  

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок” включено до порядку денного. 



 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 968 (рішення № 968 додається) 

 

О.Дацюк – пропоную змінити порядок розгляду питань і першочергово 

розглянути питання “Про передачу на баланс нежитлової будівлі за 

адресою: м. Дрогобич вул. І.Франка, 27”. 

О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс нежитлової будівлі за адресою: м. 

Дрогобич вул. І.Франка, 27. 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради. 

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 № 969 (рішення № 969 додається) 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та заслухати першочергово питання “Про збільшення дохідної 

частини міського бюджету  м. Дрогобича та внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік” та “Про затвердження зміни до Програми  фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стебника на 2017 рік 

від 22.08.2017 р. № 783” 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про збільшення дохідної частини міського бюджету  м. 

Дрогобича та внесення змін до бюджету на 2017 рік . 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

Поставили запитання, внесли пропозиції: 

І.Розлуцький 



Р.Курчик 

Р.Броницький 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 970 (рішення № 970 додається) 

В.Бернадович – запропонував прийняти звернення щодо систематичного 

недофінансування закладів охорони здоров’я. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження зміни до Програми фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стебника на 2017  рік від 

22.08.2017 р. № 783. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 971 (рішення № 971 додається) 

 

Х.Турчик – на минулій сесії виділено 3  земельні ділянки для будівництва на 

вул. Ю.Дрогобича, біля “вілли Яроша”, у центральній частині міста. Це 

питання дуже збурило громадськість міста. Зібрано 60 підписів для розгляду 

петиції щодо відміни цього рішення. 

 Підготовлено Меморандум, який можуть підписати депутати.  

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку велосипедного спорту 

у місті Дрогобичі на 2018 – 2015 роки. 

Доповідач: О. Дацюк – голова постійної комісії ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 972 (рішення № 972 додається) 

 

6. 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. 

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 № 973 (рішення № 973 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про проведення звітів депутатів Дрогобицької міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 5 

     проти – 1 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

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

постійних комісій Дрогобицької міської ради . 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 6 

     проти – 2 

     утрималось – 6 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

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

18.12.2015 № 41 “Про затвердження структури виконавчих органів 

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

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 974 (рішення № 974 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 15.12.2016 № 518  “Про 

затвердження програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем  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 – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 975 (рішення № 975 додається) 

 

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

“Про внесення змін до рішення сесії від 15.12.201ё6 № 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 – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 976 (рішення № 976 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на переукладання договору оренди 

нежитлового приміщення комунальної власності Дрогобицької міської ради  

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 977(рішення № 977 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради № 69 від 16.03.2017 “Про надання дозволу 

громадянину міста на проведення благоустрою прилеглої території та виходу 

у підвальне приміщення” 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 



О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: поставити повторно на 

голосування питання “Про затвердження матеріалів проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок”. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Хрущ – пропоную провести голосування з даного питання по кожному 

пунктові та підпунктові окремо. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться п. 1, п.п. 1.1.  

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

П.1, п.п. 1.1. проходить. 

 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду п.п. 2.2 (Н.Осадчих). 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 2.2. 

(Н.Осадчих) 

Результати голосування:  за – 10 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

О.Хрущ – на голосування ставиться п. 2 

Результати голосування:  за – 5 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 2 знято з розгляду. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться п. 3 

Результати голосування:  за – 4 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п. 3 знято з розгляду. 

 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 978(рішення № 978 додається) 

 

РІЗНЕ  

Р.Муль – озвучив питання щодо земельних ділянок на території ринку 

“Володар”. 

Т.Демко – звернувся до голови постійної комісії О.Дацюка з проханням 

вивчити ситуацію щодо закриття двох спецгруп у дитячому садочку № 13 

“Казка”. 

Виступив І.Кушнір. 

 

І.Розлуцький – прошу надати інформацію щодо стану справ на 

сміттєзвалищі. 

Т.Демко – дав роз’яснення. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття звернення щодо 

систематичного недофінансування закладів охорони здоров’я. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Звернення прийнято. 

 

 

 



Секретар міської ради      О.Хрущ 


