
ПРОТОКОЛ 

ХХХІІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
І пленарне засідання 

 

 

21 грудня  2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 29 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – І.Розлуцький 

Лічильна комісія – М.Шеремета, Ю.Кушлик 

 

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 ХХХІІ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

 2. Бюджетні питання 

2.1. Про міський  бюджет м. Дрогобича на 2018 рік. 

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

2.3. Про затвердження розпоряджень міського голови про внесення 

змін в міський бюджет м.Дрогобича на 2017 рік. 

2.4. Про використання коштів із резервного фонду міського бюджету м. 

Дрогобича у 2017 році. 

 

3. Про затвердження Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2018 рік 

4. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності, 

співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2018 рік 

 

5. Питання приватизації. 

5.1. Про продовження терміну дії договорів оренди,  передачу в 

оренду нежитлових  приміщень та встановлення розміру плати за оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності Дрогобицької міської ради  

5.2. Про надання дозволу на списання основних засобів. 

5.3. Про внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради № 

977 від 08.12. 2017 року “Про надання дозволу  на переукладання договору 

оренди нежитлового приміщення комунальної власності Дрогобицької 

міської ради”. 



5.4. Про затвердження Програми приватизації комунального майна 

Дрогобицької міської ради на 2018 рік.  

5.5. Про затвердження Програми створення бази даних об’єктів 

нерухомості у м. Дрогобичі на 2018 рік. 

5.6. Про впровадження пілотного проекту щодо організації 

електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової 

системи “Prozzorro. Продажі” 

5.7. Про надання дозволу на переукладення договору оренди 

нежитлового приміщення комунальної власності Дрогобицької міської ради. 

 

6. Земельні питання. 

6.1. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків. 

6.2. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

6.3. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва.  

6.4. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

6.5. Про надання в оренду земельних ділянок. 

6.6. Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та технічної документації з землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок. 

6.7. Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості та передачу у оренду земельних 

ділянок. 

6.8. Про затвердження матеріалів технічної документації з землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки. 

6.9. Про продовження терміну дії рішень міської ради.   

6.10. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність.  

6.11.Про внесення змін до рішень міської ради.   

6.12. Про припинення права користування земельною ділянкою. 

6.13. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

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

внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, укладенні договорів про 

встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення малих 

архітектурних форм, та припиненні права користування земельними 

ділянками. 

 



 7. Питання освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення. 

7.1. Про затвердження Програми «Пакунок малюка» на 2018 рік 

7.2. Про затвердження Програми «Подарунок від Святого Миколая» на 

2018 рік 

7.3. Про затвердження Програми забезпечення реалізації заходів з 

фізичної культури та спорту у 2018 році  

7.4. Про затвердження Положення про призначення стипендій для 

провідних спортсменів міст Дрогобича та Стебника 

 

7.5. Про затвердження Порядку проходження курсу реабілітації дітей з 

інвалідністю в медичних установах України. 

7.6. Про Програму призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2018 рік. 

7.7. Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової 

компенсації на оплату житлово-комунальних послуг. 

        7.8.  Про надання пільг деякій категорії громадян, яким встановлена 

інвалідність. 

7.9. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної грошової 

допомоги особам з інвалідністю І групи лежачим та по зору. 

7.10.Про надання пільг громадянам, які проживають у муніципальному 

будинку на вул. Є. Коновальця, 7/6 (3-й під'їзд). 

7.11. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної 

допомоги членам Дрогобицького міськрайонного осередку спілки 

політв’язнів України. 

7.12. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної 

допомоги членам Дрогобицького товариства політичних в’язнів і 

репресованих. 

7.13. Про затвердження Порядку виплати доплати до пенсії ветеранам 

Української Повстанської Армії. 

7.14. Про придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх  числа, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради, що 

користуються правом позачергового одержання житла. 

 

8. Про встановлення розміру орендної плати за оренду нежитлових 

приміщень. 

9. Про продовження терміну дії рішень міської ради 

10. Про затвердження Програми відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом 

Дрогобичем на 2018 рік. 

          11. Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, 

виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах 

масової інформації у 2018 році 

  

  



12. Питання житлово – комунального господарства.  

12.1. Про затвердження Програми благоустрою м. Дрогобича на 2018 

рік. 

12.2. Про затвердження Програми “Заходи запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в м. Дрогобич на 2018 

рік. 

12.3. Про затвердження Програми “Організація з підготовки 

проведення святкування культурно – масових заходів у м. Дрогобич на 2018 

р.” 

12.4. Про затвердження Програми “Утилізація відходів у м. Дрогобичі 

на 2018 р.” 

 12.5. Про затвердження програми капітального ремонту житлового 

фонду Дрогобицької міської ради  на 2018 рік. 

 

 13. Про надання дозволу на списання заборгованості (Їдальня гімназії). 

 14. Різне. 
 

Т.Кучма – пропоную секретарем сесії обрати І.Розлуцького. 

На голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі М.Шеремети та 

Ю.Кушлика. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХХІІ сесії Дрогобицької 

міської ради 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 
 

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

затвердження Програми забезпечення соціальним житлом дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в м. 

Дрогобичі на 2017 – 2018 роки”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Програми забезпечення соціальним житлом 

дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа в м. Дрогобичі на 2017 – 2018 роки” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження міської цільової Програми “Підготовка та проведення 

загальноміських заходів відділу культури та мистецтв виконавчих 

органів Дрогобицької міської ради у 2018 році”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “ Про затвердження міської цільової Програми “Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2018 році ” включено до 

порядку денного. 

 

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

затвердження Програми фінансової підтримки СДЮШОР “Медик” м. 

Дрогобича у 2018 році”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Програми фінансової підтримки СДЮШОР 

“Медик” м. Дрогобича у 2018 році ” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження Програми розвитку земельних відносин на території 

Дрогобицької міської ради на 2018 рік”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на 

території Дрогобицької міської ради на 2018 рік” включено до порядку 

денного. 

 



І.Дзюрах – 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 – 25 

     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.Броницький – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження Програми військово – патріотичного виховання молоді, 

участь населення у заходах оборонної роботи, популяризації та 

проведення всеукраїнської дитячо – юнацької військово – патріотичної 

гри  “Сокіл” (“Джура”) мм. Дрогобича та Стебника на 2018 рік” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 9 

     проти – 2 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію відхилено. 

 

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 – 13 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

(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 

затвердження програми сприяння виконанню рішень судів і інших 

виконавчих документів та сплати судового збору” 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



 

Питання “Про затвердження програми сприяння виконанню рішень 

судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору” включено 

до порядку денного. 

 

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

електронної петиції за виділення всієї території позаду Вілли Яроша 

Шевченка, 23 (факультет біології) для створення дендропарку” 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про розгляд електронної петиції за виділення всієї території 

позаду Вілли Яроша Шевченка, 23 (факультет біології) для створення 

дендропарку” включено до порядку денного. 

 

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

дозволу КП  “ЖЕО”  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про надання дозволу КП  “ЖЕО”  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом 

нерухомого майна” включено до порядку денного. 

 

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

змін до рішення міської ради від 03.10.2017 року № 860”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “ Про внесення змін до рішення міської ради від 03.10.2017 року 

№ 860” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення (затвердження 

порядку денного) в цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 979 (рішення № 979  додається) 

 

Оголошення депутатських запитів, звернень та запитань. 

 

Т.Демко – порушив низку питань. 

 

О.Дацюк – пропоную змінити порядок розгляду питань та першочергово 

поставити на голосування питання “Про затвердження Програми 

забезпечення соціальним житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа в м. Дрогобичі на 2017 – 2018 

роки” та “Про придбання соціального житла дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному 

обліку виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради, що користуються 

правом позачергового одержання житла”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про придбання соціального житла дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради, що 

користуються правом позачергового одержання житла. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії. 

Т.Кучма – 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 № 980 (рішення № 980  додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення соціальним 

житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з 

їх числа в м. Дрогобичі на 2017 – 2018 роки. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії. 

Т.Кучма – 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 № 981 (рішення № 981  додається) 



Х.Турчик – виступив щодо розгляд електронної петиції за виділення всієї 

території позаду Вілли Яроша Шевченка, 23 (факультет біології) для 

створення дендропарку. 

 

Бюджетні питання 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет м. Дрогобича на 2018 рік. 

Виступив Т.Демко 

 

О.Жуковська – запропонувала відреагувати на статті керівництва м. 

Трускавця в ЗМІ щодо повернення коштів м. Дрогобичу за пролікованих 

хворих, які є мешканцями м. Трускавця. 

 

О.Майданюк – пропоную кошти в сумі 300 тис. грн. зняти з ремонту 

шатрових дахів та скерувати на ремонт рулонних дахів. 

 

Поставили запитання, внесли пропозиції: 

І.Розлуцький 

М.Шеремета 

Р.Броницький 

 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція О.Майданюка: 300 тис. грн., 

які передбачені на перекриття шатрових дахів, скерувати на перекриття 

рулонних дахів. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 982 (рішення № 982  додається) 

 

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

2017 рік. 



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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Р.Грицай – пропоную у даному рішенні врахувати кошти на виконання 

депутатських запитів депутатів Р.Грицая та О.Дацюка. 

 

Ю.Кушлик – пропоную врахувати у даному рішенні перерозподіл коштів у 

сумі 20 тис. грн. з ДМГ на виготовлення проектно – кошторисної 

документації спортивного майданчику на вул.. Бориславській, 22. 

 

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

виконання депутатських запитів депутатів Р.Грицая та О.Дацюка. 

Перерозподіти кошти в сумі 20 тис. грн. з ДМГ на виготовлення проектно – 

кошторисної документації спортивного майданчику на вул.. Бориславській, 

22. 

Результати голосування:  за – 26 

     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 № 983 (рішення № 983  додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови про 

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

Т.Кучма – 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 № 984 (рішення № 984  додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про використання коштів із резервного фонду міського 

бюджету м. Дрогобича у 2017 році. 

О.Савран – кошти було виділено на три об’єкти в розмірі 164 181, 94 грн. 

Однак виконання склало дещо меншу суму. На виготовлення проектно – 

кошторисної документації в будинку № 5 в пров. Коперніка  використано 



кошти в повному обсязі.  На капітальний ремонт міжповерхового перекриття 

будинку на вул. Шевченка, 11 використано 51 634 грн. І щодо капітального 

ремонту перехідних балконів в будинку на вул. Шевській, 1 виконано лише 

половину робіт. 

Т.Кучма – 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 № 985 (рішення № 985  додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2018 рік. 

Доповідач: І.Юзьвя’як – головний спеціаліст відділу економіки з питань 

підприємництва, транспорту та зв’язку. 

 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Демко – на засіданні постійної комісії ради з питань житлово – 

комунального господарства не було підтримано програму соціально – 

економічного розвитку. 

 На галузь житлово – комунального поставлено дуже малий акцент. КП 

“Дрогобичтеплоенерго” та КП “ЖЕО” взагалі в даній Програмі не 

згадуються. 

 У Програмі відсутній пункт щодо створення аварійної міської служби.  

 Не згадується також про завершення робіт по замощенню бруківкою 

тротуарів на вул. Стрийській. 

 

Р.Курчик – кошти, зазначені в Програмі на 2018 рік, співпадають з цифрами 

міського бюджету на 2018 рік. 

 Кошти з надходжень, які зазначені у даній Програмі, повинні бути 

детальніше опрацьовані.  



І.Розлуцький – при здачі в експлуатацію об’єкту будівництва на 

життєдіяльність міста скеровувалося 4 % від вартості будівництва. У 

Програмі це не відображено. 

І.Юзьв’як – це пайова участь. 

 

А.Янів – запропонував доопрацювати та конкретизувати Програму.  

О.Майданюк – запропонував доопрацювати Програму. 

О.Жуковська – у розділі “економіка” відсутній аналіз щодо сплати податків, 

зокрема земельного, особливо великими підприємствами. 

 Прошу при розгляді питання затвердження бюджету розвитку подати 

на розгляд бюджетної комісії аналіз про фінансовий та економічний стан 

великих промислових підприємств. 

 

Р.Муль – кошти подані у Програмі є заниженими та неточними. Пропоную 

конкретизувати їх. 

 Розробити Програму щодо покращення адміністрування акцизного 

збору за допомогою громадськості. 

О.Дацюк – розділ “освіта” зробити стислішим. 

 На збереження культурної спадщини виділено дуже мало коштів. 

 Вказати назви програми, які стосуються фізичного виховання та 

спорту. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: конкретизувати програму 

та уточнити кошти, зазначені в ній. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція Р.Муля: розробити 

програму щодо покращення адміністрування акцизного податку за 

допомогою громадськості. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція О.Дацюка: розділ “освіта” 

зробити стислішим; у розділі “культура та мистецтво” детальніше зазначити 

заходи щодо охорони культурної спадщини, у розділі “фізична культура та 

спорт” вказати назви Програми, які приймалися, щодо провідних спортсменів 

міста та їх тренерів. 

 Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Демко – включити у дану програму пропозицію щодо створення аварійної 

служби. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція Т.Демка: створити аварійну 

службу. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

  

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 986 (рішення № 986  додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2018 

рік. 

Доповідач: І.Юзьвя’як – головний спеціаліст відділу економіки з питань 

підприємництва, транспорту та зв’язку. 

Поставили запитання, внесли пропозиції: 

І.Дзюрах 

О.Жуковська 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: питання “Про затвердження 

Програми розвитку інвестиційної діяльності, співробітництва та європейської 

інтеграції м. Дрогобича на 2018 рік” доопрацювати та розглянути на 

наступному пленарному засіданні. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозицію підтримано. 
Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування і першочергово розглянути питання щодо затвердження 

Програм. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція проходить. 

Питання приватизації 



Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми приватизації комунального 

майна Дрогобицької міської ради на 2018 рік. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 987 (рішення № 987  додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми створення бази даних об’єктів 

нерухомості у м. Дрогобичі на 2018 рік. 

Т.Кучма – 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 № 988 (рішення № 988  додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про впровадження пілотного проекту щодо організації 

електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової 

системи “Prozzorro. Продажі”. 

Т.Кучма – 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 № 989 (рішення № 989  додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку земельних відносин 

на території Дрогобицької міської ради на 2018 рік. 

Т.Кучма – 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 № 990 (рішення № 990  додається) 

 

Питання освіти, культури, молодіжної 

 Політики, спорту та соціального захисту. 



Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми  “Пакунок малюка” на 2018 рік. 

Т.Кучма – 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 № 991 (рішення № 991  додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми  “Подарунок від Святого 

Миколая” на 2018 рік. 

Т.Кучма – 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 № 992 (рішення № 992  додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження забезпечення реалізації заходів з фізичної 

культури та спорту у 2018 році. 

Т.Кучма – 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 № 993 (рішення № 993  додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про призначення стипендій 

для провідних спортсменів міст Дрогобича та Стебника. 

Т.Кучма – 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 № 994 (рішення № 994  додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку проходження курсу реабілітації 

дітей з інвалідністю  в медичних установах України. 

Т.Кучма – 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 № 995 (рішення № 995  додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про Програму  призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2018 рік. 

Т.Кучма – 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 № 996 (рішення № 996  додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку виплати одноразової грошової 

компенсації на оплату житлово – комунальних послуг. 

Т.Кучма – 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 № 997 (рішення № 997 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання пільг деякій категорії громадян, яким 

встановлена інвалідність. 

Т.Кучма – 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 № 998 (рішення № 998  додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку виплати щомісячної адресної 

грошової допомоги особам з інвалідністю І групи лежачим та по зору. 

Т.Кучма – 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 № 999 (рішення № 999  додається) 



23. СЛУХАЛИ: Про надання пільг громадянам, які проживають у 

муніципальному будинку на вул. Є.Коновальця, 7/6 (3 під’їзд). 

Т.Кучма – 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 № 1000 (рішення № 1000  додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної 

допомоги членам Дрогобицького міська районного осередку спілки 

політв’язнів України. 

Т.Кучма – 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 № 1001 (рішення № 1001  додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної 

допомоги членам Дрогобицького товариства політичних в’язнів і 

репресованих. 

Т.Кучма – 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 № 1002 (рішення № 1002  додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку виплати доплати до пенсії 

ветеранам Української Повстанської Армії. 

Т.Кучма – 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 № 1003 (рішення № 1003  додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової Програми “Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2018 році”. 



Т.Кучма – 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 № 1004 (рішення № 1004  додається) 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки 

СДЮШОР “Медик” м. Дрогобича у 2018 році. 

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

в цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1005 (рішення № 1005  додається) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень 

судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору. 

Т.Кучма – 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 № 1006 (рішення № 1006  додається) 

 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом 

Дрогобичем на 2018 рік. 

Т.Кучма – 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 № 1007 (рішення № 1007 додається) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської 

ради, виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у 

засобах масової інформації у 2018 році. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 21 



     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1008 (рішення № 1008  додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми благоустрою м. Дрогобича на 

2018 рік. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 15 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        І.Розлуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

ХХХІІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
ІІ пленарне засідання 

 

 

28 грудня  2017 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 32 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – І.Розлуцький 

Лічильна комісія – М.Шеремета, Ю.Кушлик 

 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

Присутні: громадськість міста. 

 

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

Дрогобицької міської ради 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

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

прийняття звернення”  
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція . 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про прийняття звернення” включено до порядку денного 

 

О.Хрущ - пропоную включити до порядку денного питання ”Про 

затвердження перерозподілу результатів інвестування”  

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція . 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання ”Про затвердження перерозподілу результатів інвестування” 

включено до порядку денного 



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

(внесення змін до порядку денного) 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1009 (рішення № 1009  додається) 

 

Т.Демко – мій виступ з минулого пленарного засідання вилучено з 

відеозапису. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми ”Заходи запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в м.Дрогобич на 2018 

рік” 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради 

Т.Кучма – 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 № 1010 (рішення № 1010  додається) 

 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми ”Організація з підготовки 

проведення святкування культурно-масових заходів у м.Дрогобич на 2018 р.” 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради 

Т.Кучма – 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 № 1011 (рішення № 1011  додається) 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми ”Утилізація відходів у 

м.Дрогобичі на 2018 р.” 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради 

Т.Кучма – 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 № 1012 (рішення № 1012  додається) 

 



5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми капітального ремонту житлового 

фонду Дрогобицької міської ради на 2018 р. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради 

Т.Кучма – 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 № 1013 (рішення № 1013  додається) 

 

О.Хрущ -  до питання “Про затвердження Програми благоустрою 

м.Дрогобича на 2018 рік” були зауваження, тому до порядку денного його не 

включено. 

 

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

питання “Про внесення змін до порядку денного ХХХІІ сесії Дрогобицької 

міської ради”   

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного ХХХІІ сесії 

Дрогобицької міської ради  

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: включити до порядку 

денного питання “Про затвердження Програми благоустрою м. 

Дрогобича на 2018 рік”. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Питання “Про затвердження Програми благоустрою м. Дрогобича на 

2018 рік” включено до порядку денного. 

 

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

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1014 (рішення № 1014  додається) 

 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми благоустрою м.Дрогобича на 

2018 рік 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради 



Т.Кучма – 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 № 1015 (рішення № 1015  додається) 

 

О.Хрущ – пропоную змінити черговість голосування і першими 

проголосувати бюджетні питання, які включені додатково до порядку 

денного. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови про 

внесення змін в міський бюджет м.Дрогобича на 2017 рік 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління 

Т.Кучма – 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 № 1016 (рішення № 1016  додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про уточнений міський бюджет м.Дрогобича на 2017 рік 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління 

Т.Кучма – 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 № 1017 (рішення № 1017  додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м.Дрогобича на 2018 

рік 

Доповідач: С.Задворних – головний спеціаліст відділу економіки 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Грицай - за 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1018 (рішення № 1018  додається) 

 

11. 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 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Ю.Кушлик – пропоную доповнити рішення п.п.30.1 п.30 (М. Коваль) 

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

(М.Коваль) 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Р.Грицай – у п.3 на засіданні комісії була проголосована  інша сума 

Ю.Кушлик – таке рішення було прийнято на засіданні бюджетної комісії.  

Ю.Кушлик – у п.28 внести зміни: замість “Виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради” читати “ КП ”ЖЕО” 

 Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1019 (рішення № 1019  додається) 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 

Т.Кучма – 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 № 1020 (рішення № 1020  додається) 



 

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

ради № 977 від 08.12.2017 р. ”Про надання дозволу на переукладення 

договору оренди нежитлового приміщення комунальної власності 

Дрогобицької міської ради” 

Т.Кучма – 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 № 1021 (рішення № 1021  додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на переукладення договору оренди 

нежитлового приміщення комунальної власності Дрогобицької міської ради 

Т.Кучма – 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 № 1022 (рішення № 1022  додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування  і першочергово розглянути питання приватизації, які були 

включені додатково до порядку денного. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру орендної плати 

Т.Кучма – 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 № 1023 (рішення № 1023  додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про відмову в укладенні та продовженні договорів оренди 

нежитлових приміщень комунальної власності Дрогобицької міської ради 

Т.Кучма – 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 № 1024 (рішення № 1024  додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження перерозподілу результатів інвестування 

Т.Кучма – 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 № 1025 (рішення № 1025  додається) 

 

Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії ради 

 

18. 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. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Р.Муль – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.12 (В.Лепак), п.п. 1.13 

(Г.Дмитришак), 1.32 (І.Патинка). 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.12 

(В.Лепак), п.п. 1.13 (Г.Дмитришак), 1.32 (І.Патинка). 

Результати голосування:  за – 10 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1026 (рішення № 1026  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 та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1027 (рішення № 1027  додається) 

 

20. 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 – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Р.Броницький – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.6 (Р.Дорожовський) , п.п. 

1.7. (П.Загородничок) 

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

(Р.Дорожовський), п.п. 1.7. (П.Загородничок) 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.6 (Р.Дорожовський), п.п. 1.7. (П.Загородничок) вилучено з рішення. 

 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.17 (Я.Денега) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.17 

(Я.Денега) 

Результати голосування:  за – 13 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1028 (рішення № 1028  додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 



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

в голосуванні даного питання. 

Т.Кучма – 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 № 1029 (рішення № 1029  додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та заслухати першочергово питання “Про затвердження 

матеріалів проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) земельних ділянок”. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та технічної документації з землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

І.Дзюрах – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.13 (Т.Євдаш). 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.13 

(Т.Євдаш). 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.13 (Т.Євдаш) знято з розгляду. 

 

О.Хрущ – пропоную доповнити дане рішення пунктом про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Ковбі Н.С, за 

адресою: вул. Котляревського (Ділянка № 53) . 

 



Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція щодо доповнення рішення 

пунктом про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Ковбі Н.С, за адресою: вул. Котляревського (Ділянка № 53). 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1030 (рішення № 1030  додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок. 

Т.Кучма – 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 № 1031 (рішення № 1031  додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості та передачу в оренду земельних 

ділянок. 

О.Хрущ – є звернення від ВАТ “Рембуд” щодо не прийняття цього рішення, 

оскільки тривають судові засідання. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти дане питання з 

розгляду та доопрацювати  

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки. 

Т.Кучма – 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 № 1032 (рішення № 1032  додається) 

 

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

О.Майданюк – п. 2., п.п. 2.1 (В.Бішко) на минулому пленарному засіданні це 

питання знімалося з розгляду. 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: п.2, п.п.2.1 (В.Бішко) зняти 

з розгляду. 

Результати голосування:  за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить 

 

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

Результати голосування:  за – 3 

     проти – 2 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

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

питання “Про продовження терміну дії рішень міської ради”. 

Результати голосування:  за – 11 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не підтримана. 

 

27. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

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

(С.Марич) 

Результати голосування:  за – 25 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.1. (С.Марич) знято з розгляду 

 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1033 (рішення № 1033  додається) 

 

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

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1034 (рішення № 1034  додається) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1035 (рішення № 1035  додається) 

 

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

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

внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, укладанні договорів про 

встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення  малих 

архітектурних форм, та припиненні права користування земельними 

ділянками. 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.10 (Ю.Бонк) та п.п. 1.13 

(Р.Ситник). 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.10 

(Ю.Бонк) та п.п. 1.13 (Р.Ситник). 

Результати голосування:  за – 19 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

п.п. 1.10 (Ю.Бонк) та п.п. 1.13 (Р.Ситник) знято з розгляду 

 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1036 (рішення № 1036  додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та розглянути земельні питання, які були додатково включені. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення та 

відшкодування Дрогобицькій міській раді збитків , заподіяних в наслідок 

невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок 

та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про оплату 

за землю, затвердженого рішенням Дрогобицької міської ради від 26.04.2012 

року № 60. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1037 (рішення № 1037  додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки 0,8361 га. На вул. Сахарова, включеної в 

перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону. 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1038 (рішення № 1038  додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: надати слово 

представникам громадськості. 

Результати голосування:  за – 29 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку. 

М.Лужецький – пропоную зняти з розгляду дане питання. 

 

Виступили представник будинку № 16 вул. Княгині Ольги та представник 

буд. №  28 вул. В.Великого. 

 

Т.Кучма – Протокольне доручення загальному відділу  - надати усі відповіді 

на звернення мешканців вул. Княгині Ольги, 16. 

 

О.Хрущ – потрібно розробити Положення щодо виділення земельних 

ділянок ОСББ. Долучитися до напрацювання Положення постійним комісіям 

ради з питань Регламенту, з питань житлово – комунального господарства та 

з питань регулювання земельних відносин. 

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

питання. 

Результати голосування:  за – 7 

     проти – 0 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1039 (рішення № 1039  додається) 

 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 03.10.2017 

року № 860. 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1040 (рішення № 1040  додається) 

 



35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП “ЖЕО” на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого 

майна. 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1041 (рішення № 1041  додається) 

 

36. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру орендної плати за оренду 

нежитлових приміщень. 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії. 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1042 (рішення № 1042  додається) 

 

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

Доповідач: В.Білоган – генеральний директор КП “Дрогобицький ринок”. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1043 (рішення № 1043  додається) 

 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання заборгованості. 

О.Савран – це питання не можна приймати, оскільки не минув термін 

давності. 

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

питання. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду. 

 

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

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

дорожніх знаків на вулицях міста”. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії ради. 

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



Результати голосування:  за – 14 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

40. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення. 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії. 

Т.Кучма – у зв’язку із несправностями у системі голосування, поіменне 

голосування буде проводитися шляхом підняття рук. 

 

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

цілому. 

Андрухів Андрій Васильович   - за 

Балог Олег Богданович     - за 

Бернадович Володимир Анатолійович  - за 

Бичков’як Олена Вікторівна    - за 

Броварський Назарій Ярославович   - за 

Броницький Роман Зіновійович   - за 

Вітульська Марія Іванівна    - за 

Городинський Михайло Мар’янович  - за 

Городиський Тарас Іванович    - за 

Грицай Роман Миколайович     - за 

Дацюк Олег Юрійович     - відсутній 

Демко Тарас Іванович     - за 

Дзюрах Ірина Василівна    - за 

Жуковська Олена Генадіївна    - відсутня 

Курчик Роман Михайлович    - за 

Куць Іван Миколайович    - за 

Кушлик Юрій Орестович    - за 

Лазарів Ігор Ярославович    - за 

Лужецький Мирослав Богданович   - за 

Майданюк Олег Євгенійович    - за 

Милян Юрій Михайлович    - за 

Муль Роман Миколайович    - відсутній 

Настьошин Степан Євгенович   - за 

Оленич Сергій Романович     - за 

Петруняк Тарас Мирославович   - відсутній 

Пристай Богдан Романович    - за 

Розлуцький Ігор Миколайович   - за 

Семенишин Зіновій Миронович   - за 

Скірко Орест Володимирович   - за 

Тюска Віктор Миколайович    - за 

Хрущ Олег Васильович    - за 

Шагала Роман Миколайович    - за 



Шевкенич Андрій Іванович    - за 

Шеремета Михайло Михайлович   - за 

Янів Андрій Євстахійович    - за 

Янів Олена Георгіївна     - відсутній 

Кучма Тарас Ярославович    - за 

 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1044 (рішення № 1044  додається) 

41. СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції за виділення всієї території 

позаду Вілли Яроша Шевченка, 23 (факультет біології для створення 

дендропарку. 

Т.Кучма – у зв’язку із несправностями у системі голосування, поіменне 

голосування буде проводитися шляхом підняття рук. 

 

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

Андрухів Андрій Васильович   - за 

Балог Олег Богданович     - за 

Бернадович Володимир Анатолійович  - за 

Бичков’як Олена Вікторівна    - за 

Броварський Назарій Ярославович   - відсутній 

Броницький Роман Зіновійович   - за 

Вітульська Марія Іванівна    - утримався 

Городинський Михайло Мар’янович  - за 

Городиський Тарас Іванович    - за 

Грицай Роман Миколайович     - за 

Дацюк Олег Юрійович     - відсутній 

Демко Тарас Іванович     - за 

Дзюрах Ірина Василівна    - утрималась 

Жуковська Олена Генадіївна    - відсутня 

Курчик Роман Михайлович    - за 

Куць Іван Миколайович    - за 

Кушлик Юрій Орестович    - за 

Лазарів Ігор Ярославович    - за 

Лужецький Мирослав Богданович   - за 

Майданюк Олег Євгенійович    - за 

Милян Юрій Михайлович    - за 

Муль Роман Миколайович    - відсутній 

Настьошин Степан Євгенович   - за 

Оленич Сергій Романович     - за 

Петруняк Тарас Мирославович   - відсутній 



Пристай Богдан Романович    - за 

Розлуцький Ігор Миколайович   - за 

Семенишин Зіновій Миронович   - за 

Скірко Орест Володимирович   - за 

Тюска Віктор Миколайович    - за 

Хрущ Олег Васильович    - проти 

Шагала Роман Миколайович    - за 

Шевкенич Андрій Іванович    - за 

Шеремета Михайло Михайлович   - утримався 

Янів Андрій Євстахійович    - за 

Янів Олена Георгіївна     - відсутній 

Кучма Тарас Ярославович    - за 

 

Результати голосування:  за –  27 

     проти – 1 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1045 (рішення № 1045 додається) 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        І.Розлуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


