
ПРОТОКОЛ 

ХХХV сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
ІІ пленарне засідання 

 

12 квітня  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 30 

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 внесення змін до порядку денного ХХХV сесії Дрогобицької 

міської ради 

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

3. Про продаж земельних ділянок у власність. 

4. Про земельні торги. 

5. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів та прийняття проекту регуляторного акту методика 

розрахунку орендної плати  за користування  майном комунальної власності  

територіальної громади  м. Дрогобича та прийняття регуляторного акту 

положення  про порядок  проведення конкурсу  на право оренди майна 

територіальної громади  м. Дрогобича на 2018 рік. 

           6. Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого майна в 

комунальній власності Дрогобицької міської ради. 

          7. Про затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної власності 

Дрогобицької міської ради, які підлягають приватизації шляхом викупу. 

          8. Про прийняття звернення. 

 

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

Дрогобицької міської ради.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2287) 

 



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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки” 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2288) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки” включено до порядку денного. 

 

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

дозволу КП “ЖЕО” на передачсу земельної ділянки в суборенду“. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2289) 

Питання “Про надання дозволу КП “ЖЕО” на передачсу земельної 

ділянки в суборенду“ 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 № 2290) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1151 (рішення № 1151  додається) 

 

О.Хрущ – пропоную змінити черговість голосування та розглянути 

першочергово питання, які включені додатково до порядку денного. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2291) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми щодо стабілізації 

фінансового стану закладів освіти міст Дрогобича та Стебника. 

Доповідач: О.Дацюк  - голова постійної комісії ради. 

О.Дацюк – пропоную зняти з розгляду п. 1 та п. 6 розділу 4 додатку до 

рішення. 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються № 2292) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п. 1 та п. 6 

розділу 4 додатку до рішення. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2293) 

 

Р.Броницький – пропоную розділ 4 додатку до рішення розглянути по 

кожному пунктові окремо. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: розділ 4 додатку до 

рішення голосувати по кожному пунктові. 

Результати голосування:  за – 11 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 2294) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2295) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1152 (рішення № 1152  додається) 

 

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

рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

Поставили запитання, внесли пропозиції, висловили свою думку. 

Т.Демко 

Т.Городиський 

В.Кондзьолка 

Р.Курчик 

Р.Муль 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2296) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1153 (рішення № 1153  додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про продаж земельних ділянок у власність 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії ради. 

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



Результати голосування:  за – 23 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2297) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1154 (рішення № 1154  додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про земельні торги. 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії ради. 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2298) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1155 (рішення № 1155  додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП “ЖЕО” на передачу земельної 

ділянки в суборенду. 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії ради. 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2299) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1156 (рішення № 1156  додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії ради. 

Т.Демко – комісія цього питання не розглядала. Пропоную дане питання 

винести на розгляд комісії обговорити і розглянути на черговій сесії. 

 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2300) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1157 (рішення № 1157  додається) 

 

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

регуляторних актів та прийняття проект регуляторного акту методика 

розрахунку орендної плати за користування майном комунальної власності 

територіальної громади м. Дрогобича та прийняття регуляторного акту 

положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна 

територіальної громади м. Дрогобича на 2018 рік. 



А.Андрухів – дане питання не розглядалося на засіданні комісії. Пропоную 

зняти з розгляду. 

 

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

розгляду. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2301) 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого 

майна в комунальній власності Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2302) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1158 (рішення № 1158  додається) 

 

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

власності Дрогобицької міської ради, які підлягають приватизації шляхом 

викупу. 

Р.Муль – експертні оцінки є низькі. 

Р.Курчик – оцінки встановлює експерти і ми не маємо жодного впливу. 

Комісія не погодила пункти 5, 6, 7, 8 додатку до рішення 

 Пропоную голосувати додаток до рішення по кожному пунктові. 

Поставили запитання, внесли пропозиції, висловили свою думку. 

Т.Демко 

Ю.Кушлик 

О.Балог – запропонував не підтримувати п. 5 додатку до рішення. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: голосувати додаток до 

рішення по кожному пунктові окремо. 

Результати голосування:  за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2303) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 1 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються № 2304) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1159 (рішення № 1159  додається) 



11. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення щодо припинення корупційних 

діянь в Україні. 

Доповідач: О.Хрущ – секретар міської ради. 

О.Жуковська – пропоную доповнити текст звернення наступним абзацом: 

“Деолігархізація економіки має починатися з Президента П.Порошенка, 

оточення якого хоче підпорядкувати собі головні стратегічні економічні 

потоки в Україні”. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2305) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція О.Жуковської. 

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2306) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2307) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1160 (рішення № 1160  додається) 

 

Земельні питання 

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

земельних відносин. 

 

12. СЛУХАЛИ: 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. 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2308) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1161 (рішення № 1161  додається) 

 



13. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність . 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2309) 

 

Р.Муль – пропоную зняти з розгляду підпункти 1.2. (Я.Білінська), 1.4 

(С.Демків). 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.2. 

(Я.Білінська), п.п. 1.4 (С.Демків). 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 2310) 

П.п. 1.2. (Я.Білінська), п.п. 1.4 (С.Демків) знято з розгляду . 

 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2311) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1162 (рішення № 1162  додається) 

 

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

Р.Муль - - пропоную зняти з розгляду п.3 та п.п. 3.1 (Х.Стасюк). 

 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2312) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.3 та п.п. 

3.1 (Х.Стасюк). 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2313) 

п.3 та п.п. 3.1 (Х.Стасюк) знято з розгляду. 

 

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

Результати голосування:  за – 25 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2314) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1163 (рішення № 1163  додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: 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. 

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

голосуванні даного питання. 

 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2315) 

Т.Кучма – зняти з розгляду п.п. 1.27 (В.Попров). 

 На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2316) 

 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2317) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1164 (рішення № 1164 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою по зміні 

цільового призначення земельної ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2318) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1165 (рішення № 1165  додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

нежитлових будівель, для учасників АТО. 

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

Результати голосування:  за – 29 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2319) 

 

О.Балог – вказувати місце прописки в рішеннях. 

 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2320) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1166 (рішення № 1166  додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються № 2321) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1167 (рішення № 1167  додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2322) 

 

Р.Броницький – пропоную зняти з розгляду п.п. 2.1 (П.Загородничок), п.п. 

2.4 (І.Панасенко). 

Т.Демко – пропоную зняти з розгляду п. 2. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п. 2. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2323) 

П. 2 знято з розгляду. 

 

О.Балог – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.12. (Б.Кришталь). 

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

(Б.Кришталь). 



Результати голосування:  за – 13 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2324) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 4 

(результати поіменного голосування додаються № 2325) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

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. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2326) 

І.Лазарів – пропоную доповнити дане рішення підпунктами: ТзОВ 

“Гончарик” та Б.Копельців. 

  

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 2327) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2328) 

 

Номер даному рішенню не присвоєно, оскільки через повторне 

повернення до його розгляду воно не чинне. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (на місцевості). 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2329) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1168 (рішення № 1168  додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2330) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1169 (рішення № 1169  додається) 

 

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

земельних ділянок. 

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

голосуванні даного питання. 

 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2331) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1170 (рішення № 1170  додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельних ділянок. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2332) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1171 (рішення № 1171  додається) 

 

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

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2333) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1172 (рішення № 1172  додається) 

 



25. СЛУХАЛИ: Про продовження договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2334) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1173 (рішення № 1173  додається) 

 

Р.Муль – пропоную повернутися до розгляду питання “Про надання дозволу 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

під об’єктами нерухомого майна” та доповнити дане рішення підпунктами 

ТзОВ “Гончарик” та Б.Копельців. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція повернутися до розгляду 

питань “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна” та “Про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок”. 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2335) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

питання “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок”. 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2336) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

питання “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна”. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2337) 

Пропозиція проходить. 

 



26. 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. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2338) 

 

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

підпунктами ТзОВ “Гончарик”, Копельців. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2339) 

 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2340) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1174 (рішення № 1174  додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про запровадження мораторію та заборону на розміщення 

нових МАФів, які є тимчасовими спорудами для провадження 

підприємницької діяльності в Дрогобичі. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії 

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

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2341) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

27. СЛУХАЛИ: Звіт постійної комісії ради з питань житлово – комунального 

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

зв’язку. 

Доповідач: Т.Демко – голова постійної комісії 

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

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2342) 

 

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

Результати голосування:  за – 15 



     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2343) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

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

постійних комісій Дрогобицької міської ради. 

О.Хрущ – пропоную розглянути дане питання на наступній сесії. До цього 

часу обговорити кандидатуру на заміщення посади голови комісії. 

Поставили запитання, внесли пропозиції, висловили свою думку. 

Р.Курчик 

Р.Броницький 

О.Балог 

Т.Демко 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2344) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція голосувати по кожному 

пунктові та підпунктові окремо. 

Результати голосування:  за – 16 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2345) 

Пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п. 1 вилучити слова: “… і 

обрати головою комісії…” 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2346) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п. 2.1. 

Результати голосування:  за – 6 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2347) 

 

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

Результати голосування:  за – 10 

     проти – 1 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються № 2348) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру Міської централізованої 

бібліотечної системи. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2349) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1175 (рішення № 1175  додається) 

 

30. СЛУХАЛИ: Про встановлення меморіальної таблиці Чаповській М.П. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2350) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1176 (рішення № 1176  додається) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури  та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради на продаж транспортного 

засобу з використання електронної торгової системи ProZorro. Продажі. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії 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 № 2351) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1177 (рішення № 1177  додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення щодо захисту інституції сім’ї в 

Україні. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2352) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1178 (рішення № 1178  додається) 



33. СЛУХАЛИ: Про заборону розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в центральній частині м. Дрогобича 

(в межах історичного ареалу міста). 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 15 

     проти – 4 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2353) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 30.08.17 .№ 816 “Про 

погодження заходів на врегулювання заборгованості за спожитий природний 

газ КП “Дрогобичтеплоенерго” Дрогобицької міської ради”. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2354) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1179 (рішення № 1179  додається) 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        О.Дацюк 

 

 

 

 


