
ПРОТОКОЛ 

ХХХІV сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
І пленарне засідання 

 

 

22 лютого  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 31 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – О.Скірко 

Лічильна комісія – М.Лужецький, Т.Городиський 

 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

Присутні: громадськість міста. 

 

На розгляд сесії запропоновано наступний порядок денний: 

Т.Кучма – пропоную секретарем сесії обрати О.Скірка. 

На голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2158) 

 

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

Т.Городиського. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2159) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХХІУ 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 № 2160) 

 

А.Андрухів – пропоную включити до порядку денного питання “Про  

розгляд електронної петиції за забезпечення онлайн відео трансляції  



постійних комісій Дрогобицької міської ради”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2161) 

Питання “Про розгляд електронної петиції за забезпечення онлайн відео 

трансляції постійних комісій Дрогобицької міської ради” включено до 

порядку денного. 

 

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

затвердження Програми “Фінансування робіт з будівництва, 

реконструкції об’єктів житлово – комунального господарства тра інших 

об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної 

власності в м. Дрогобичі на 2018 р.”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2162) 

Питання “Про затвердження Програми “Фінансування робіт з 

будівництва, реконструкції об’єктів житлово – комунального 

господарства тра інших об’єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності в м. Дрогобичі на 2018 р.” 

включено до порядку денного. 

 

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

надання дозволу на передачу в оренду нежитлових приміщень та 

встановлення розміру орендної плати” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2163) 

Питання “Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру орендної плати” включено до 

порядку денного. 

 

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

проведення інвентаризації та встановлення меж земельної ділянки на 

вул. Грушевського, біля шпихліра – житниці, пам’ятки архітектури 

ХУІІІ ст. національного значення”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2164) 

Питання “Про проведення інвентаризації та встановлення меж земельної 

ділянки на вул. Грушевського, біля шпихліра – житниці, пам’ятки 

архітектури ХУІІІ ст. національного значення” включено до порядку 

денного. 

 

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

змін до рішень міської ради № 990 від 21.12.2017 року “Про 

затвердження Програми розвитку земельних відносин на території 

Дрогобицької міської ради на 2018 рік”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

 Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2165) 

Питання “Про внесення змін до рішень міської ради № 990 від 21.12.2017 

року “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 зняття, перенесення 

та зберігання родючого шару ґрунту земельної ділянки”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2166) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зняття, перенесення та зберігання родючого шару ґрунту земельної 

ділянки” включено до порядку денного. 

 

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

земельної ділянки у власність” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2167) 

Питання “Про продаж земельної ділянки у власність” включено до 

порядку денного. 

 

Р.Курчик – пропоную у розділі “різне” заслухати інформацію щодо ситуації 

з вивезенням сміття та сміттєзвалищем. 



 

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

змін у рішення сесії від 06.03.2015 р. № 1553 “Про передачу у спільну 

власність територіальних громад Львівської області заклад культури 

“Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України 

“Верховина””. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2168) 

Питання “Про внесення змін у рішення сесії від 06.03.2015 р. № 1553 “Про 

передачу у спільну власність територіальних громад Львівської області 

заклад культури “Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю 

України “Верховина” включено до порядку денного. 

 

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

дозволу на знесення будівель та споруд”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2169) 

Питання “Про надання дозволу на знесення будівель та споруд” включено 

до порядку денного. 

 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2170) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1046 (рішення № 1091  додається) 

 

Розгляд депутатських звернень, запитів та оголошень. 

 

О.Дацюк – запропонував розглянути можливість виділення приміщення з 

належними умовами праці для колективу екстреної медичної допомоги. 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

В.Качмару – заступнику міського голови з гуманітарних та соціальних 

питань – вивчити дане питання та доповісти. 

 

Р.Броницький – порушив питання освіти. 

 Зауважив, що ситуація з безпритульними собаками є 

неконтрольованою. 



 Звернув увагу та обов’язкове прибирання біля кронованих чи зрізаних 

дерев. 

 

Р.Грицай – порушив питання розпуску електроенергії на вул. Самбірській. 

 

Т.Демко – порушив низку питань: 

 - відповіді на депутатські звернення не є вичерпними та достовірними; 

 - вивезення сміття; 

 - встановлення МАФу біля пам’ятника Юрію Дрогобичу; 

 - моніторинг результатів голосування депутатів. 

 Комісії з питань Регламенту вивчити питання щодо моніторингу 

голосувань депутатами на предмет порушення законодавства. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити черговість 

голосування та заслухати першочергово питання, які були включені до 

порядку денного додатково. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2171) 

 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції за забезпечення онлайн відео 

трансляції постійних комісій Дрогобицької міської ради. 

Доповідач:  О.Хрущ – секретар міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2172) 

 

Т.Демко – пропоную доповнити дане рішення пунктом: “… забезпечити 

онлайн трансляцію нарад.” 

О.Хрущ – секретар міської ради несе відповідальність за проведення сесій та 

постійних комісій ради. До нарад жодного відношення я не маю. 

 Підтримана петиція стосується лише онлайн трансляції засідань 

комісій. 

Т.Демко – пропоную наступне доповнення: “Міському голові забезпечити 

онлайн відео трансляцію нарад” 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: “Міському голові 

забезпечити онлайн відео трансляцію нарад” 

Результати голосування:  за – 3 

     проти – 1 

     утрималось – 5 



(результати поіменного голосування додаються № 2173) 

Пропозиція не підтримана. 

 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2174) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1092 (рішення № 1092  додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми “Фінансування робіт з 

будівництва, реконструкції об’єктів житлово – комунального господарства та 

інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної 

власності в 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 – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2175) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1093 (рішення № 1093  додається) 

 

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

приміщень та встановлення розміру орендної плати. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: розглянути дане питання на 

наступному пленарному засіданні. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2176) 

Пропозиція проходить. 

 

Земельні питання 

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

земельних  відносин. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації та встановлення меж 

земельної ділянки на вул. Грушевського, біля шпихліра – житниці, пам’ятки 

архітектури ХУІІІ  ст. національного значення. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються № 2177) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1094 (рішення № 1094  додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради № 990 від 

21.12.2017 року “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 – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2178) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1095 (рішення № 1095  додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зняття, перенесення та зберігання родючого шару ґрунту земельної 

ділянки 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2179) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1096 (рішення № 1096  додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної  ділянки у власність. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2180) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1097 (рішення № 1097  додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення сесії від 06.03.2015 р. № 1553 

“Про передачу у спільну власність територіальних громад Львівської області 

заклад культури “Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю 

України “Верховина”. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2181) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1098 (рішення № 1098  додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення будівель та споруд 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2182) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1099 (рішення № 1099  додається) 

 

 

Бюджетні питання 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за 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 № 2183) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1100 (рішення № 1100  додається) 

 

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

2018 рік. 

О.Савран – доповнити в додатку до рішення кошти на виконання 

депутатських запитів Т.Демка, Н.Броварського, Р.Курчика. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2184) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1101 (рішення № 1101  додається) 

 

13. 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. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2185) 



Ю.Кушлик – пропоную зняти з розгляду п.1, п.п.1.2, п.2, п.п.,2.1 та 

розглянути на наступному пленарному засіданні. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.1, 

п.п.1.1, п.2, п.п.,2.1 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2186) 

п.1, п.п.1.1, п.2, п.п.,2.1 знято з розгляду. 

 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2187) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1102 (рішення № 1102  додається) 

 

Земельні питання 

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

земельних відносин. 

 

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

відведення  земельних ділянок, у виділенні земельної ділянки для 

розміщення малих архітектурних форм, у включенні в перелік для продажу 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, у внесенні змін у 

рішення Дрогобицької міської ради, у припиненні договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення архітектурної форми. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2188) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1103 (рішення № 1103  додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2189) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1104 (рішення № 1104  додається) 

 



16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень 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 № 2190) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1105 (рішення № 1105  додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2191) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1106 (рішення № 1106  додається) 

 

18. 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 

ділянорк. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2192) 

 

М.Городинський – пропоную доповнити дане рішення пунктом: 

“затвердити матеріали з виготовлення проектів землеустрою… А.А. 

Сліпченку, земельну ділянку площею 674 кв. м. на вул. Ю. Дрогобича ” 

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

підпунктом  -А.Сліпченку. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2193) 

Пропозиція проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2194) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1107 (рішення № 1107  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 № 2195) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1108 (рішення № 1108  додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2196) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1109 (рішення № 1109  додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну оренди земельної ділянки. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2197) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1110 (рішення № 1110 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою. 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2198) 

 

І.Дзюрах – пропоную доповнити дане рішення підпунктом щодо припинення 

права користування земельної ділянкою В.Басаманович. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2199) 



Пропозиція проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2200) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1111 (рішення № 1111  додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про продовження договору особистого строкового 

сервітуту. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2201) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1112 (рішення № 1112 додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про припинення договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2202) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1113 (рішення № 1113 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми надання фінансової 

допомоги щодо ремонту казарменого житлового фонду військового містечка 

№ 7 в м. Дрогобичі, для розміщення та проживання військовослужбовців 

окремого підрозділу військової частини 3002 ЗОТО Національної гвардії 

України на 2018 рік. 

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 № 2203) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1114 (рішення № 1114 додається) 

 



26. СЛУХАЛИ: Про звільнення від оплати адміністративного збору за 

проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних 

осіб та внесення змін до відомостей про них щодо установ та закладів мм. 

Дрогобича та Стебника підпорядкованих відділу освіти і відділу культури та 

мистецтв. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії 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 № 2204) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1115 (рішення № 1115 додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової Програми придбання технічних 

пристроїв   - реєстраторів POLIS DVR RD – 792 та технічних пристроїв для 

блокування транспортних засобів на 2018 рік. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2205) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1116 (рішення № 1116 додається) 

 

О.Хрущ – пропоную питання “Про внесення змін у структуру Міської 

центральної бібліотечної системи” розглянути на наступному пленарному 

засіданні. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2206) 

 

 

 

 

Міський голова       Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії       О.Скірко 

 

  


