
ПРОТОКОЛ 

ХХХІV сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
ІІ пленарне засідання 

 

 

6 березня  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 30 

Головуючий на сесії – О.Хрущ – секретар міської ради  

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: 

1. Про передачу в оренду нежитлових приміщень та встановлення 

розміру орендної плати (управління праці). 

2. Про внесення змін до рішення міської ради (Спілка української 

молоді). 

3. Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових приміщень та 

встановлення орендної плати (харчоблоки). 

4. Про порядок використання плати за оренду комунального майна 

(50%). 

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

6. Про внесення змін до програми благоустрою м. Дрогобича на 2018 

рік, затвердженої рішенням Дрогобицької міської ради від 28.12.2017 № 

1015. 

7. Про внесення змін до Програми “Утилізації відходів у м. Дрогобичі 

на 2018 р.”, затвердженої рішенням Дрогобицької міської ради від 28.12.2017 

№ 1012. 

8. Про передачу у власність ПрАТ “Львівобленерго” електромереж. 

9. Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 

“Муніципальна варта” ДМР на 2018 р.  

10. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради № 1211 

від 20.12.2013 «Про ліквідацію Міського центру фізичного здоров'я  

населення «Спорт для всіх»  

11. 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» 



та від 17.02.2017 № 614 «Про зміну істотних умов праці та затвердження 

штатної чисельності працівників Дрогобицького міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді». 

12. Про внесення змін у структуру Міської центральної  бібліотечної  

системи. 
13. Про внесення змін у рішення сесії від 22.02.2018 р. №1098 «Про 

передачу у спільну у  власність територіальних громад  Львівської області 

заклад культури  «Заслужений Прикарпатський ансамбль  пісні та танцю 

України «Верховина». 

14. Про внесення змін в кількісний та персональний склад виконавчого 

комітету Дрогобицької міської ради. 

15. Про внесення змін до рішення міської ради (М.Сов’як). 

16. Про продовження терміну оренди земельної ділянки  

17. Про надання одноразової допомоги Слив’яку Тарасу Юрійовичу, 

учаснику АТО. 

18. Про надання дозволу на передачу нежитлового приміщення 

комунальної власності Дрогобицької міської ради. 

 

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

Дрогобицької міської ради 

О.Хрущ – на голосування ставиться рішення за основу 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2207) 

 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання “Про внесення змін у 

структуру Міської центральної бібліотечної системи”. 
 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2208) 

Питання знято з розгляду. 

 

О.Балог – пропоную включити до порядку денного питання про прийняття 

звернення щодо штурму наметового містечка. 

О.Хрущ -  на голосування ставиться пропозиція: включити до порядку 

денного питання “Про прийняття звернення щодо штурму наметового 

містечка”. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2209) 



Питання “Про прийняття звернення щодо штурму наметового містечка” 

включено до порядку денного. 

 

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

прийняття звернення щодо недопущення приватизації та передачу 

Дрогобицькій міській раді Державного підприємства 

“Солевиварювальний Дрогобицький завод”. 

О.Хрущ – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2210) 

Питання “Про прийняття звернення щодо недопущення приватизації та 

передачу Дрогобицькій міській раді Державного підприємства 

“Солевиварювальний Дрогобицький завод” включено до порядку 

денного. 

 

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

прийняття звернення до сільського голови та громади с. Брониця”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2211) 

Питання “Про прийняття звернення до сільського голови та громади с. 

Брониця” включено до порядку денного. 

 

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

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по зміні цільового призначення”. 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2212) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок по зміні цільового призначення” 

включено до порядку денного. 

 

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

внесення змін до рішення міської ради”. 

Р.Муль – на засіданні постійної комісії дане питання відхилялося тричі. 

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

порядку денного. 

Результати голосування:  за – 17 



     проти – 1 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 2213) 

Питання “Про внесення змін до рішення міської ради” включено до 

порядку денного. 

 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання “Про внесення змін до 

рішення міської ради”, оскільки подано заяву від О.Німиловача про те, що 

тривають судові засідання з даного питання. 

 На голосування ставиться пропозиція зняти з розгляду питання “Про 

внесення змін до рішення міської ради” 
Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2214) 

Питання знято з розгляду. 

 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2215) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1117 (рішення № 1117 додається) 

 

В.Бернадович – пропоную розглянути першочергово питання, які були 

включені до порядку денного додатково. 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: змінити черговість 

голосування. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2216 

 

2. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення щодо штурму наметового містечка 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2217) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1118 (рішення № 1118 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення щодо недопущення приватизації та 

передачу Дрогобицькій міській раді Дерєжавного підприємства 

“Солевиварювальний Дрогобицький завод” 



Р.Курчик – робоча група, яка створена для вивчення питання приватизації 

ДП “Солевиварювальний завод”, майже не проводила зустрічей. 

Ю.Кушлик – цим питання займаються обласні депутати та депутат 

Верховної Ради України. 

О.Хрущ – на наступне засідання сесії запросити відповідальних за це 

питання осіб для подання інформації. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2218) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1119 (рішення № 1119 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення до сільського голови та громади с. 

Брониця. 

І.Лазарів – пропоную звернутися і до депутатів районної ради. 

Б.Пристай – пропоную адресувати це звернення і керівництву району. 

О.Хрущ – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2219) 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: звернення адресувати 

Дрогобицькій районній раді, Дрогобицькій РДА, депутатам Дрогобицької 

районної ради, депутатам с. Брониця. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2220) 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2221) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1120 (рішення № 1120 “Про прийняття 

звернення до сільського голови та громади с. Брониця, депутатів 

Броницької сільської ради, голови районної державної адміністрації, 

голови та депутатів районної ради” додається). 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок по зміні цільового призначення. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2222) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1121 (рішення № 1121 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 13 

     проти – 2 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються № 2223) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду нежитлових приміщень та 

встановлення розміру орендної плати. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2224) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1122 (рішення № 1122 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2225) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1123 (рішення № 1123 додається) 

 

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

приміщень та встановлення розміру орендної плати. 

В.Бернадович – пропоную встановити орендну плату 1 грн. за 1 м. кв. 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2226) 

 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція: встановити орендну плату 1 

грн. за метр квадратний.  

Результати голосування:  за – 11 

     проти – 2 



     утрималось – 7 

(результати поіменного голосування додаються № 2227) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 2228) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1124 (рішення № 1124 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про порядок використання плати за оренду комунального 

майна. 

Доповідач: О.Савран – начальник управління фінансів. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2229) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1125 (рішення № 1125 додається) 

 

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

2018 рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник управління фінансів. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2230) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1126 (рішення № 1126 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми благоустрою м. Дрогобича 

на 2018 рік, затвердженої рішенням Дрогобицької міської ради від 28.12.2017 

№ 1015. 

Доповідач: Р.Москалик – директор департаменту міського господарства. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2231) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1127 (рішення № 1127 додається) 

 



13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми “Утилізація відходів у м. 

Дрогобичі на 2018 р.”, затвердженої рішенням Дрогобицької міської ради від 

28.12.2017 № 1012. 

Доповідач: Р.Москалик – директор департаменту міського господарства. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2232) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1128 (рішення № 1128 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність ПрАТ “Львівобленерго” 

електромереж. 

Доповідач: Р.Москалик – директор департаменту міського господарства. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2233) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1129 (рішення № 1129 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 

“Муніципальна варта” ДМР на 2018 р.  

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються № 2234) 

А.Андрухів – пропоную у розділі “Обсяги та джерела фінансування” забрати 

слова “… рішень виконавчого комітету…”. 

О.Хрущ – на головування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2235) 

 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються № 2236) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1130 (рішення № 1130 додається) 

 



16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради № 

1211 від 20.12.2013 “Про ліквідацію міського центру фізичного здоров’я 

населення “Спорт для всіх”. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2237) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1131 (рішення № 1131 додається) 

 

17. 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” 

та від 17.02.2017 № 614 “Про зміну істотних умов праці та затвердження 

штатної чисельності працівників Дрогобицького міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді”. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2238) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1132 (рішення № 1132 додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення сесії від 22.02.2018 р. № 1098 

“Про передачу у спільну власність територіальних громад Львівської області 

заклад культури “Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю 

України “Верховина” . 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2239) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1133 (рішення № 1133 додається) 

 

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

виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2240) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1134 (рішення № 1134 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну оренди земельної ділянки. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2241) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1135 (рішення № 1135 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової допомоги Слив’яку Тарасу 

Юрійовичу, учаснику АТО. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2242) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1136 (рішення № 1136 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу нежитлового приміщення 

комунальної власності Дрогобицької міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 10 

     проти – 3 

     утрималось – 8 

(результати поіменного голосування додаються № 2243) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

 

Секретар міської ради       О.Хрущ 

 

 

Секретар сесії         О.Скірко 

 

  


