
ПРОТОКОЛ 

ХХХV сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
І пленарне засідання 

 

29 березня  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 31 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – О.Дацюк 

Лічильна комісія – Н.Броварський, Ю.Милян 

 

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 ХХХV сесії Дрогобицької міської 

ради 

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

3. Питання приватизації: 

3.1. Про проведення електронних торгів (аукціону) з права укладення 

договору оренди частини нежитлового приміщення 

3.2. Про безкоштовну передачу матеріальних цінностей 

3.3. Про передачу в оренду нежитлових приміщень та внесення змін у 

рішення сесій Дрогобицької міської ради 

3.4. Про надання дозволу на списання основних засобів 

4. Земельні питання 

4.1.Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, у наданні згоди на виготовлення 

технічної документації земельної ділянки, у наданні в оренду земельної 

ділянки, у включенні в перелік для продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення у затвердженні матеріалів з 

виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у  

внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, у припиненні договору 

оренди земельної ділянки 

4.2. Про включення в перелік земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, які підлягають продажу власність  

     4.3. Про внесення змін до рішень міської ради   
     4.4. Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та технічної документації з землеустрою щодо 



встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у 

власність та постійне користування земельних ділянок 

4.5. Про затвердження матеріалів проекту землеустрою по зміні 

цільового призначення земельної ділянки 

4.6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, для учасників АТО 

4.7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  

4.8. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

4.9. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна 

4.10. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

4.11. Про надання згоди на виготовлення технічної  документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок  

4.12. Про надання в оренду та продовження терміну оренди земельних 

ділянок 

4.13. Про припинення права користування земельних ділянок 

4.14. Про продовження терміну дії рішень міської ради   

4.15. Про продовження договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту 

5. Про запровадження мораторію та заборону на розміщення нових 

МАФів, які є  тимчасовими  спорудами для провадження підприємницької 

діяльності в Дрогобичі 

6. Звіт постійної комісії ради з питань житлово-комунального 

господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та 

зв’язку 

7. Про внесення змін в кількісний та персональний склад постійних 

комісій Дрогобицької міської ради 

8. Про внесення змін у структуру міської централізованої бібліотечної 

системи 

9. Про встановлення меморіальної таблиці Чаповській М.П. 

10. Про надання дозволу відділу культури та мистецтв виконавчих 

органів Дрогобицької міської ради на продаж транспортного засобу з 

використанням електронної торгової  системи ProZorro. Продажі. 

11. Про затвердження міської Програми щодо стабілізації фінансового 

стану закладів освіти міст Дрогобича та Стебника на 2018 рік 

12. Про прийняття звернення щодо захисту інституції сім’ї в Україні 

13. Про заборону розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в центральній частині м. Дрогобич (в межах 

історичного ареалу міста). 



14. Про внесення змін до рішення від 30.08.2017 р. № 816 ”Про 

погодження заходів на врегулювання заборгованості за спожитий природний 

газ КП ”Дрогобичтеплоенерго” Дрогобицької міської ради 

15. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік 

16. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів та прийняття проекту регуляторного акту правил 

благоустрою м.Дрогобича на 2018 рік 

17. Про затвердження Програми ”Забезпечення функціонування КП 

”Житлово-експлуатаційне об’єднання”  Дрогобицької міської ради на 2018 р.” 

18. Про скасування п.3 рішення виконавчого комітету Дрогобицької 

міської ради від 24 квітня 2014 п. № 43 ”Про встановлення дорожніх знаків на 

вулицях міста” 

19. Про передачу у власність ПрАТ ”Львівобленерго” поза будинкових 

повітряних електричних ліній 

20. Про затвердження нової редакції статуту Заслуженого 

Прикарпатського Ансамблю пісні та танцю України ”Верховина” 

21. Про надання дозволу на передачу нежитлового приміщення 

комунальної власності Дрогобицької міської ради 

22. Про затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної власності 

Дрогобицької міської ради, які підлягають приватизації шлязом викупу 

23. Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

24. 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” 

25. Про затвердження проектів землеустрою, припинення права 

постійного користування та надання в оренду з правом суборенди 

26. Різне. 

 

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

На голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2244) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі Н.Броварського  та 

Ю.Миляна. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2245) 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХХV сесії Дрогобицької 

міської ради 



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

Результати голосування:  за – 34 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2246) 

Р.Шагала – пропоную включити до порядку денного питання “Про  внесення 

змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2018 рік” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2247) 

Питання “Про  внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік” включено до порядку денного. 

 

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

внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів та прийняття проекту регуляторного акту правил благоустрою 

м.Дрогобича на 2018 рік”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 34 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2248) 

Питання “Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів та прийняття проекту регуляторного акту правил 

благоустрою м.Дрогобича на 2018 рік” включено до порядку денного 
 

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

затвердження Програми ”Забезпечення функціонування КП ”Житлово-

експлуатаційне об’єднання” Дрогобицької міської ради на 2018 рік” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 34 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2249) 

 

Питання “Про затвердження Програми ”Забезпечення функціонування 

КП ”Житлово-експлуатаційне об’єднання” Дрогобицької міської ради на 

2018 рік” включено до порядку денного. 

 

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 – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2250) 

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 

 

О.Майданюк - пропоную включити до порядку денного питання “Про 

передачу у власність ПрАТ ”Львівобленерго” поза будинкових 

повітряних електричних ліній” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2251) 

Питання “Про передачу у власність ПрАТ ”Львівобленерго” поза 

будинкових повітряних електричних ліній” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження нової редакції статуту Заслуженого Прикарпатського 

Ансамблю пісні та танцю України ”Верховина” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2252) 

Питання “Про затвердження нової редакції статуту Заслуженого 

Прикарпатського Ансамблю пісні та танцю України ”Верховина” 

включено до порядку денного 

 

Ю.Кушлик - пропоную включити до порядку денного питання “Про надання 

дозволу на передачу нежитлового приміщення комунальної власності 

Дрогобицької міської ради” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2253) 

Питання “Про надання дозволу на передачу нежитлового приміщення 

комунальної власності Дрогобицької міської ради” включено до порядку 

денного. 



 

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

затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної власності 

Дрогобицької міської ради, які підлягають приватизації шляхом викупу”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 15 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2254) 

Питання “Про затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної 

власності Дрогобицької міської ради, які підлягають приватизації 

шляхом викупу” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки” (”Еммануїл”). 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2255) 

Питання “Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма - пропоную включити до порядку денного питання “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”. 
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 3 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2256) 

Питання “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” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження проектів землеустрою, припинення права постійного 

користування та надання в оренду з правом суборенди” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 3 

     утрималось – 1 



(результати поіменного голосування додаються № 2257) 

Питання “Про затвердження проектів землеустрою, припинення права 

постійного користування та надання в оренду з правом суборенди” 

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 № 2258) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1137 (рішення № 1137  додається) 

 

Розгляд депутатських звернень, запитів та оголошень. 

 

А.Янів – прошу надати слово голові ОСББ ”Світанок” В.Дзиндзюрі 

В.Дзиндзюра – прошу не приймати рішення сесії про затвердження  

матеріалів проектів землестрою  на вул. Стрийській, 393…де будуть вказані 

прізвища Манько та Гайчевська, оскільки дана земельна ділянка є 

прибудинковою територією і закріплена за будинком № 393. 

 

О.Дацюк – порушив питання  Заслуженого Прикарпатського Ансамблю пісні 

та танцю України ”Верховина” щодо створення комісії. 

 

О.Балог – не виділяються кошти на виконання доручень виборців. Прошу 

виділити кошти на проведення ремонту будинку № 31 на вул. Чорновола  

 

Р.Муль – прошу врегулювати нічну торгівлю алкогольними напоями і вжити 

заходів до порушників. 

 

О.Хрущ – пропоную створити комісію і напрацювати проект рішення для 

врегулювання правил торгівлі в нічний час алкогольними напоями і 

тютюновими виробами 

 

Т.Кучма – протокольне доручення – на чергову сесію відділу економіки 

разом з постійними комісіями ради підготувати проект рішення щодо торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими виробами в нічний час. 

 

Т.Демко – у місті відсутні автостоянки для паркування машин; 

Бруківка на пл..Ринок не якісна бо  вже потріскала. 

 

А.Шевкенич – до  мене звернулися мешканці мікрорайону 

вул..Котляревського щодо перевезення автобусним  маршрутом № 7. Водії не 

дотримуються графіку. На провулку Малому мешканці утворили стихійне 

сміттєзвалище. Прошу зобов’язати відповідні служби ліквідувати його. Там 



необхідно перенести загорожу п.Костик. На провулку Садовому необхідно 

відремонтувати та відновити водопостачання. Мешканці готові долучитися. 

 

Р.Броницький – порушив питання парку ”Новонароджених” 

 

Т.Демко – у Дрогобичі є проблема з вивезенням сміття. Без обговорення з 

громадою сміття звозиться на вул..Гайдамацьку і там спалюється. На 

вул..Завалля, 2 встановлено МАФ. Я звертався до архітектури щодо цього 

МАФу – мені надали відповідь що все в рамках закону. Я звернувся до ПАТ 

”Львівгаз” і вони дали відповідь, що там встановлений МАФ з порушенням. У 

місті діє гральний бізнес. Плану робіт по виконанню доручень виборців немає. 

Прошу надати план робіт по виконанню доручень виборців депутатам 

Т.Демку, Р.Броницькому та О.Балогу. 

 

Б.Пристай – прошу встановити пристрій обмеження швидкісного руху на 

вул..І.Франка. Перевірити всі навчальні заклади, заклади охорони здоров’я 

На предмет протипожежної безпеки. 

 

О.Балог – прошу надати слово голові ОСББ 

Голова ОСББ зачитала подяку депутатові міської ради Т.Демку 

 

Т.Кучма – слово надається С.Дунцю 

С.Дунець – мешканець мікрорайону вул. Котляревського. У нас на окрузі 

немає депутата. Маршрутне таксі рухається без графіку. 

 

О.Хрущ – пропоную розглянути першочергово питання, які включені до 

порядку денного додатково. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2259) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

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

Результати голосування:  за – 34 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2260) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1138 (рішення № 1138  додається) 

3. СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів та прийняття проекту регуляторного акту правил 

благоустрою м.Дрогобича на 2018 рік. 

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



Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2261) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1139 (рішення № 1139  додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми ”Забезпечення функціонування 

КП ”Житлово-експлуатаційне об’єднання” Дрогобицької міської ради на 2018 

рік”. 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2262) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1140 (рішення № 1140  додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної 

власності Дрогобицької міської ради, які підлягають приватизації шляхом 

викупу. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2263) 

 

О.Балог – пропоную додаток до рішення голосувати по пунктах. П.п. 5,6,7,8 

– комісія рішення не прийняла 

О.Хрущ – на голосування ставиться пропозиція голосувати додаток до 

рішення по кожному пунктові окремо 

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2264) 

Пропозиція не проходить. 

 

О.Хрущ – ставлю повторно вищеназвану пропозицію – голосувати додаток до 

рішення по пунктах 

Результати голосування:  за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2265) 

Пропозиція не проходить. 

Р.Курчик – п.5,6,7,8 – не мали підтримки на засіданні комісії 

 

Р.Муль – пропоную п.5 зняти з розгляду 



 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція Р.Муля – зняти з розгляду п.5 

(Гончарська, 4) 

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2266) 

Т.Демко - за 

Пропозиція не проходить. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому 

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 5 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2267) 

Рішення відхилено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу нежитлового приміщення 

комунальної власності Дрогобицької міської ради (шкірвендиспансер). 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2268) 

Т.Демко – пропоную за дане питання не голосувати 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 2 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються № 2269) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1141 (рішення № 1141  додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність ПрАТ ”Львівобленерго” поза 

будинкових повітряних електричних ліній 

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

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2270) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1142 (рішення № 1142  додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції статуту Заслуженого 

Прикарпатського Ансамблю пісні та танцю України ”Верховина”. 

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

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2271) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1143 (рішення № 1143  додається) 

 

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

18.12.2015 № 41 ”Про затвердження структури виконавчих органів 

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

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2272) 

Т.Кучма – ліквідовується посада спеціаліста і вводиться посада заступника 

начальника відділу освіти 

Т.Демко – закликаю депутатів не голосувати за дане рішення 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому 

Результати голосування:  за – 7 

     проти – 6 

     утрималось – 8 

(результати поіменного голосування додаються № 2273) 

Рішення відхилено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про  затвердження проектів землеустрою, припинення права 

постійного користування та надання в оренду з правом суборенди (ЖЕО) 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2274) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1144 (рішення № 1144  додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік. 

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

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2275) 

Р.Грицай - за 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1145 (рішення № 1145  додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 2018 

рік 

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

Результати голосування:  за – 32 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2276) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1146 (рішення № 1146  додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: 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 прийняття рішення за основу і в цілому 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 3 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2277) 

Рішення відхилено. 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради 

 

14. СЛУХАЛИ: Про  проведення електронних торгів (аукціону) з права 

укладання договору оренди частини нежитлового приміщення 

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

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2278) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1147 (рішення № 1147  додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про  безкоштовну передачу матеріальних цінностей 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2279) 

Ю.Кушлик – пропоную доповнити дане рішення додатками № 4 та № 5.  

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція Ю.Кушлика – доповнити 

дане рішення додатками № 4 та № 5. 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2280) 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2281) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1148 (рішення № 1148  додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про  передачу в оренду нежитлових приміщень та внесення 

змін у рішення сесій Дрогобицької міської ради 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2282) 

Ю.Кушлик – пропоную у п. 13 змінити площу приміщення на 125,3 кв. м.  

 

Т. Демко – пропоную в п. 13 надати дозвіл на передачу в оренду приміщення 

з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція:  в п. 13 надати дозвіл на 

передачу в оренду приміщення з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2283) 

Пропозиція проходить. 

 

Р.Броницький – пропоную зняти з розгляду п. 11, п.п. 11.1 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п. 11, п.п. 

11.1 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 2284) 

Пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2285) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1149 (рішення № 1149  додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу на списання основних засобів 

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

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2286) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1150 (рішення № 1150  додається) 

 



 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        О.Дацюк 


