
ПРОТОКОЛ 

ХХХІІІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
І пленарне засідання 

 

 

30 січня  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 31 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – В.Бернадович 

Лічильна комісія – Р.Броницький, О.Майданюк 

 

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 ХХХІІІ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

 2. Бюджетні питання. 

2.1. Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2018 рік. 

 3. Питання приватизації. 

3. 1. Про підтвердження факту перебування об’єкту нерухомого майна 

в комунальній власності Дрогобицької міської ради. 

3.2. Про підтвердження факту перебування гідротехнічних споруд в 

комунальній власності Дрогобицької міської ради. 

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. 

 4. Земельні питання. 

4.1. 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. 

4.2. Про затвердження матеріалів технічної документації з землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність та постійне користування земельних ділянок. 

4.3. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки, та надання в оренду земельної  

ділянки. 



4.4. Про затвердження матеріалів проекту землеустрою по зміні 

цільового призначення земельної ділянки.  

4.5. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.  

4.6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків. 

4.7. Про надання згоди на укладення договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

4.8. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) під об’єктами нерухомого майна. 

4.9. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

4.10. Про надання в оренду та продовження терміну оренди земельних 

ділянок. 

4.11. Про передачу земельних ділянок в постійне користування, для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Стрийській, 

61.   

4.12. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність.  

4.13. Про проведення інвентаризації та встановлення меж парку 

«Новонароджених». 

        4.14. Про внесення змін до рішень міської ради.   

 

 5. Питання освіти, культури, молодіжної політики, медицини, 

спорту та туризму. 

5. 1. Про затвердження Програми  про персональні стипендії міського 

голови в галузі освіти та культури для обдарованих дітей мм. Дрогобича та 

Стебника.   

5.2. Про прийняття Програми військово - патріотичного виховання 

молоді та участі населення у заходах оборонної роботи, популяризації та 

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») на 2018 – 2025 роки 

5.3. Про затвердження міської цільової програми «Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу освіти виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради у 2018 році з оздоровлення та відпочинку дітей 

пільгових категорій». 

5.4. Про затвердження заходів на 2018 рік до Комплексної Програми 

«Дрогобич - місто Івана Франка» на 2015-2020 роки в м.Дрогобичі». 

5.5. Про передачу нежитлових будівель філій Стебницького Народного 

дому на баланс Стебницької міської ради. 

5.6. Про внесення змін у рішення сесії від 06.03.2015 року № 1553 “Про 

передачу у спільну власність територіальних громад Львівської області 



закладу культури “Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю 

“Верховина”. 

5.7. Про затвердження  Програми забезпечення зубного протезування 

пільгової категорії населення мм. Дрогобича та Стебникана 2018 рік.  

5.8. Про затвердження положення Дрогобицького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

5. 9. Про внесення доповнень до програми соціально – економічного та 

культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2018 рік. 

5.10. Про затвердження комплексної програми “Розвиток туризму в 

місті Дрогобичі 2016 – 2018 роки з змінами та доповненнями у 2018 році. 

5.11. Про внесення змін до рішення сесії від 15.12.2016 року № 508 

“Про затвердження комплексної програми “Розвиток туризму в місті 

Дрогобичі 2016 – 2018 роки зі змінами та доповненнями у 2017 році”.  

 

6. Про затвердження Програми технічного і фінансового забезпечення, 

удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку 

міст Дрогобича  на 2018 рік. 

7. Про затвердження Програми  мобілізаційної підготовки місцевого 

значення щодо забезпечення виконання  заходів, пов’язаних із  призовом 

громадян України на строкову військову службу, військову службу за 

контрактом та мобілізації людських і транспортних ресурсів в особливий 

період для забезпечення  Збройних Сил України на 2018-2019 роки. 

        8.  Про Програму «Фінансове  забезпечення охорони  та спожитої 

електричної енергії   незавершеного будівництва по об’єкту:   «Реконструкція 

стадіону «Галичина»      на  вул. Спортивній, 2   в м.Дрогобичі, Львівської 

області  під  спортивно –   тренувальний молодіжний  комплекс».   Перший 

пусковий  комплекс. 

9. Про затвердження пріоритетних напрямків проектів, реалізація яких 

відбувається за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі). 

10. 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».  

 11. Різне. 

 

Т.Кучма – пропоную секретарем сесії обрати В.Бернадовича. 

На голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2079) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі Р.Броницького та 

О.Майданюка. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2080) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХХІІІ сесії 

Дрогобицької міської ради 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2081) 

 

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

затвердження списку та розміру грошової винагороди провідним 

спортсменам міст Дрогобича і Стебника та їх тренерам за високі 

спортивні досягнення та підготовку спортсменів високого рівня”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2082) 

Питання “Про затвердження списку та розміру грошової винагороди 

провідним спортсменам міст Дрогобича і Стебника та їх тренерам за 

високі спортивні досягнення та підготовку спортсменів високого рівня” 

включено до порядку денного. 

 

В.Тюска – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

встановлення розміру орендної плати”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2083) 

Питання “Про встановлення розміру орендної плати” включено до 

порядку денного. 

 

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

включення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації шляхом викупу”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2084) 

Питання “Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації шляхом викупу” включено до порядку денного. 



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

безоплатну передачу необоротних матеріальних цінностей” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2085) 

Питання “Про безоплатну передачу необоротних матеріальних 

цінностей” включено до порядку денного. 

 

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

внесення змін до рішення сесії від 22.08.2017 р. № 787 “Про взяття на 

баланс та передачу в оперативне управління нежитлових будівель 

комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров’я мм. 

Дрогобича та Стебника”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2086) 

Питання “Про внесення змін до рішення сесії від 22.08.2017 р. № 787 “Про 

взяття на баланс та передачу в оперативне управління нежитлових 

будівель комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров’я 

мм. Дрогобича та Стебника” включено до порядку денного. 

 

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

встановлення розміру орендної плати за оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності Дрогобицької міської ради”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2087) 

Питання “Про встановлення розміру орендної плати за оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності Дрогобицької міської 

ради” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення (затвердження 

порядку денного) в цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2088) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1046 (рішення № 1046  додається) 

 



Оголошення депутатських запитів, звернень та запитань. 

 

Б.Пристай – порушив питання підняття тарифів на електроенергію та 

міжміські та міжрайонні маршрутні перевезення. Запропонував вжити 

заходів для надходження коштів до міського бюджету з міжміських та 

міжрайонних перевезень. 

 З’ясувати місцезнаходження двосекційного автобусу, який перевозив 

безоплатно пасажирів. 

 Вжити заходів для ліквідації сміттєзвалища, яке утворилося на 

території колишнього АТП, на вул. Самбірській. 

 

М.Шеремета – зачитав заяву фракції ВО “Свобода” (додається). 

 

Р.Грицай – на вул.. Лесі Українки розбито вщент усі ліхтарі. Їх відновлення 

потребуватиме значних витрат. 

 Які дії КП “Муніципальна варта”? 

Т.Кучма – цим питанням займається поліція. 

 

Р.Шагала – інформував депутатів про проведення на базі Дрогобицьких 

шкіл № 1 та № 4 всеукраїнської конференції “Ідеї нової української школи” у 

новому педагогічному проекті “Інтелект України”. 

 Прокоментував події щодо відімкнення електроенергії. 

 

Р.Муль – прокоментував ситуацію з підняттям тарифів на маршрутні 

перевезення. 

 Не бачу необхідності міняти склад комісії з питань розгляду 

документів учасників АТО щодо виділення їм земельних ділянок та 

положення про порядок надання громадянам земельних ділянок у м. 

Дрогобичі. 

Т.Кучма – погодився з тим, що тарифи на маршрутні перевезення піднято 

безпідставно. На регулювання тарифів на міжміські та міжрайонні 

перевезення міська влада впливу не має. Будуть вжиті усі заходи, 

дотримуючись законодавства, для вирішення цього питання. 

 

Р.Броницький – порушив питання підняття тарифів на перевезення. 

 На виборчому окрузі відбулася заміна ламп, які виявилися неякісними і 

прослужили недовго. 

 

О.Балог -  прошу міського голову налагодити роботу виконавчих органів 

влади, а саме: на засіданні комісії з питань регулювання земельних відносин 

приймаються одні рішення, а на розгляд сесії виносяться зовсім інші. 

 Виноситься проект рішення щодо приватизації приміщень, де 

включено приміщення на вул.. Гончарській, 4 (Кришталь). У грудні 2017 

року приміщення передано в оренду, зараз вже приміщення йде на викуп. Я 

звертався з проханням не передавати п. Кришталю приміщення в оренду, 



оскільки було подано кілька заяв. Приміщення потрібно було продавати 

шляхом аукціону.  

 

Т.Демко – на сайті міської ради розміщено недостовірні дані щодо 

діяльності депутатів. 

 Відповіді на депутатські запити не містять конкретної інформації. 

 За кошти міського бюджету в місті встановлені неякісні камери відео 

спостереження. Хто за це має нести відповідальність? 

 Земельні ділянки надають мешканцям району, а мешканцям міста часто 

відмовляють у виділенні ділянок. 

 

І.Дацко – заступрик директора КП “Муніципальна варта” – інформував 

депутатів про діяльність підприємства (додається). 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити порядок 

голосування та земельні питання розглянути на наступному пленарному 

засіданні. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 1 

     утрималось – 6 

(результати поіменного голосування додаються № 2089) 

 

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

2018 рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2090) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1047 (рішення № 1047  додається) 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії.  

 

3. СЛУХАЛИ: Про підтвердження факту перебування об’єкту нерухомого 

майна в комунальній власності Дрогобицької міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2091) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1048 (рішення № 1048  додається) 



4. СЛУХАЛИ: Про підтвердження факту перебування гідротехнічних 

споруд в комунальній власності Дрогобицької міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2092) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1049 (рішення № 1049  додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії договору оренди, передачу в 

оренду нежитлових приміщень та встановлення розміру плати за оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності Дрогобицької міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2093) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1050 (рішення № 1050  додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації шляхом викупу. 

Р.Курчик – прошу дати роз’яснення щодо п. 7 додатку до рішення. 

Ю.Кушлик – дав роз’яснення. 

Р.Муль – пропоную п. 7 додатку до рішення поставити окремо на 

голосування. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2094) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: підтримати п. 7 додатку до 

рішення (Б.Кришталь). 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються № 2095) 

Пропозиція не проходить.  

 

Депутати запропонували поставити дану пропозицію повторно на 

голосування.  

Пропозиція щодо повторного голосування п. 7 додатку до рішення 

прийнята більшістю голосів. 



Т.Кучма – на голосування повторно ставиться пропозиція: підтримати п. 7 

додатку до рішення (Б.Кришталь). 

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 2 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються № 2096) 

Пропозиція не проходить, п. 7 додатку до рішення (Б.Кришталь) знято з 

розгляду. 

 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2097) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1051 (рішення № 1051  додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу необоротних матеріальних 

цінностей. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2098) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1052 (рішення № 1052  додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 22.08.2017 р. № 787 

“Про взяття на баланс та передачу в оперативне управління нежитлових 

будівель комунальним некомерційним підприємством охорони здоров’я мм. 

Дрогобича та Стебинка”. 

О.Майданюк – вилучити слова: “в термін до 05.02.2018 р.” 

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

цілому, без слів: “в термін до 05.02.2018 р.”. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2099) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1053 (рішення № 1053  додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру плати за оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності Дрогобицької міської ради.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2100) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1054 (рішення № 1054 додається) 

 

Проект рішення “Про встановлення розміру плати за оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності Дрогобицької міської ради”, де йшлося 

про ГО “Іхсан – щирість”, та проект рішення “Про встановлення розміру 

орендної плати”, де йшлося про Стрийський міський центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, об’єднали в одне рішення “Про 

встановлення розміру плати за оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності Дрогобицької міської ради”. 

 

Питання освіти, культури, медицини, спорту, молоді, сім’ї та 

соціального захисту 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку та розміру грошової винагороди 

провідним спортсменам міст Дрогобича та Стебника та їх тренерам за високі 

спортивні досягнення та підготовку спортсменів високого рівня.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2101) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1055 (рішення № 1055 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про персональні стипендії 

міського голови в галузі освіти та культури для обдарованих дітей мм. 

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 № 2102) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1056 (рішення № 1056 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми військово – патріотичного 

виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи, 

популяризації та проведення Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – 

патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) на 2018 – 1025 роки.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2103) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1057 (рішення № 1057 додається) 

 

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

проведення загальноміських заходів відділу освіти виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради у 2018 році з оздоровлення та відпочинку дітей 

пільгових категорій”.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2104) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1058 (рішення № 1058 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів на 2018 рік до Комплексної 

програми “Дрогобич – місто Івана Франка” на 2015 – 2020 роки в м. 

Дрогобичі”.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2105) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1059 (рішення № 1059 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про передачу нежитлових будівель філії Стебницького 

Народного дому на баланс Стебницької міської ради.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються  № 2106) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1060 (рішення № 1060 додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення зубного 

протезування пільгової категорії населення мм. Дрогобича та Стебника 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 № 2107) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1061 (рішення № 1061 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення Дрогобицького міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2108) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1062 (рішення № 1062 додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника 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 № 2109) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1063 (рішення № 1063 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної Програми “Розвиток 

туризму в місті Дрогобичі 2016 – 2018 роки з змінами та доповненнями у 

2018 році”.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2110) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1064 (рішення № 1064 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 15.12.2016 р № 508 

“Про затвердження комплексної програми “Розвиток туризму в місті 

Дрогобичі 2016 – 2018 роки з змінами та доповненнями у 2017 році”. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2111) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1065 (рішення № 1065 додається) 



21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми технічного і фінансового 

забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого 

оповіщення і зв’язку міст Дрогобича на 2018 рік.  

Доповідач: М.Летнянчин – начальник відділу з питань НС та ЦЗН. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2112) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1066 (рішення № 1066 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки 

місцевого значення щодо забезпечення виконання заходів, пов’язаних із 

призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу 

за контрактом та мобілізації людських і транспортних ресурсів в особливий 

період для забезпечення Збройних Сил України на 2018 – 2019 роки.  

Доповідач: Я.Янушевич – головний спеціаліст з питань мобілізаційної, 

оборонної, режимно – секретної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2113) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1067 (рішення № 1067 додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про Програму “Фінансове забезпечення охорони та 

спожитої електричної енергії незавершеного будівництва по об’єкту: 

“Реконструкція стадіону “Галичина” на вул. Спортивній, 2 в м. Дрогобичі, 

Львівської області під спортивно – тренувальний молодіжний комплекс” 

Перший пусковий комплекс. 

Доповідач: В.Бохонок – начальнк КП “УКБ”.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2114) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1068 (рішення № 1068 додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження пріоритетних напрямків проектів, 

реалізація яких відбувається за рахунок коштів громадського бюджету 

(бюджету участі). 



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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2115) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1069 (рішення № 1069 додається) 

 

24. 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”. 

Доповідач: О.Тішина – начальник відділу – центру надання 

адміністративних послуг. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2116) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1070 (рішення № 1070 додається) 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        В.Бернадович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

ХХХІІІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
ІІ пленарне засідання 

 

 

6 лютого  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 25 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – В.Бернадович 

Лічильна комісія – А.Андрухів, А.Шевкенич 

 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

Присутні: громадськість міста. 

 
Т.Кучма – у зв’язку із відсутністю лічильників пропоную обрати лічильну комісію у 

складі А.Шевкенича та А.Андрухіва. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2117) 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного ХХХІІІ сесії Дрогобицької міської 

ради. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2118) 

 

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

змін до складу комісії з питань розгляду документів учасників АТО щодо 

виділення їм земельних ділянок та положення про порядок надання 

громадянам земельних ділянок у м. Дрогобичі” 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2119) 

Питання “Про внесення змін до складу комісії з питань розгляду 

документів учасників АТО щодо виділення їм земельних ділянок та 



положення про порядок надання громадянам земельних ділянок у м. 

Дрогобичі” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма -  на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2120) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1071 (рішення № 1071 додається) 
 

Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії ради 

 

2. 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. 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2121) 
 

О.Хрущ – пропоную доповнити рішення пунктом щодо затвердження матеріалів з 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та передачі її в 

оренду КП “ЖЕО” на вул Л.Українки для будівництва закладів комунального 

обслуговування. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2122) 
Пропозиція проходить. 

 

О.Хрущ - пропоную доповнити рішення пунктом щодо затвердження матеріалів з 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування на вул. 

Бориславській (ЦНАП). 

На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2123) 
Пропозиція проходить. 

 

О.Хрущ - пропоную доповнити рішення пунктом щодо затвердження матеріалів з 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та передачі її в 

постійне користування ДДПУ на вул.. Т.Шевченка (дендрологічний парк). 



На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2124) 
Пропозиція проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2125) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1072 (рішення № 1072 додається) 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів 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 та в цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2126) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1073 (рішення № 1073 додається) 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки, та надання в оренду земельної 

ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2127) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1074 (рішення № 1074 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою по зміні 

цільового призначення земельної ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2128) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1075 (рішення № 1075 додається) 

 



6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

О.Балог – п.п. 1.3 (І.Андруневчин) – на комісії з даного питання була 

відмова. 

І.Дзюрах – п. Андруневчин доніс усі необхідні документи. 

Б.Пристай – прошу дати роз’яснення з п.п. 2.1. (Л.Зайцева). 

О.Хрущ – у п.п. 2.1 земельна ділянка для облаштування тепличного 

господарства. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2129) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1076 (рішення № 1076 додається) 

 

7. 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 та в цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2130) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1077 (рішення № 1077 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на укладання договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2131) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1078 (рішення № 1078 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) під об’єктами нерухомого майна. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2132) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1079 (рішення № 1079 додається) 

 



10. 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 – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2133) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1080 (рішення № 1080 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду та продовження терміну оренди 

земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2134) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1081 (рішення № 1081 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок в постійне користування, для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Стрийській, 

61. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2135) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1082 (рішення № 1082 додається) 

 

13. 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 – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2136) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1083 (рішення № 1083 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації та встановлення меж парку 

“Новонароджених” 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2137) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1084 (рішення № 1084 додається) 

 

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

О.Хрущ – до п. 3, п.п. 3.1. є зауваження. Прошу надати слово О.Зубрицькій. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2138) 

 

О.Хрущ - на голосування ставиться пропозиція: надати слово О.Зубрицькій. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2139) 

 

Виступила О.Зубрицька – представник Б.Глинянської 

 

О.Балог – прошу надати слово Г.Дівчур – представнику М.Сов’яка. 

О.Хрущ - на голосування ставиться пропозиція: надати слово Г.Дівчур. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2140) 

 

Виступила Г.Дівчур – представник М.Сов’яка. 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п. 3, п.п. 

3.1. (М.Сов’як) 

Результати голосування:  за – 13 

     проти – 1 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 2141) 

 

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

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 6 

(результати поіменного голосування додаються № 2130) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік для продажу на земельних торгах 

земельної ділянки на вул. Раневицькій. 

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

Результати голосування:  за – 23 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2143) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1085 (рішення № 1085 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки 

(вул.. Сахарова) 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2144) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1086 (рішення № 1086 додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки 

(вул.. Шептицького) 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2145) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1087 (рішення № 1087 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про продаж земельних ділянок у власність. 

О.Балог – прошу зняти з розгляду п.п. 1.3. (МПП “Всеволод”) 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2146) 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.3. 

(МПП “Всеволод”) 

Результати голосування:  за – 5 

     проти – 2 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2147) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 2148) 

 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1088 (рішення № 1088 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з питань розгляду 

документів учасників АТО щодо виділення їм земельних ділянок та 

положення про порядок надання громадянам земельних ділянок у м. 

Дрогобичі. 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2149) 

 

О.Балог – пропоную не вказувати прізвищ.  

Включити до складу комісії представника відділу архітектури та 

містобудування та В.Марцінка – начальника відділу Держгеоувдвстру. 

 Пропоную включити до складу комісії Р.Муля. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: від кожної громадської 

організації включити до складу комісії по одному представнику. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 2149/1) 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція не зазначати прізвищ, 

вказувати лише посаду чи представництво в партії. 

Результати голосування:  за – 5 

     проти – 2 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються № 2150) 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: включити до складу комісії 

представників від депутатського корпусу. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2151) 

 

С.Оленич – пропоную включити до складу комісії Р.Муля. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: включити до складу комісії 

Р.Муля. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2152) 

 



Т.Кучма – С.Удалова залишити в складі комісії і  вказати представництво 

іншої громадської організації. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2153) 

 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2154) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1089 “Про внесення змін до складу 

комісії з питань регулювання документів учасників АТО щодо виділення їм 

земельних ділянок” (рішення № 1089 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення сесії від 06.03.2015 року № 1553 

“Про передачу у спільну власність територіальних громад Львівської області 

закладу культури “Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю 

“Верховина”. 

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

Результати голосування:  за – 5 

     проти – 1 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються № 2155) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації шляхом викупу. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2156) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1090 (рішення № 1090 додається) 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        В.Бернадович 

 


