
ПРОТОКОЛ 

ХХХVІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
І пленарне засідання 

 

26 квітня  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 29 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – О.Балог 

Лічильна комісія – І.Дзюрах, Р.Муль 

 

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 ХХХVІ сесії Дрогобицької 

міської ради 

2. Бюджетні питання 

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

2.2. Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за 3 місяці 2018 року 

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

“Верховина”) 

3.Питання приватизації: 

3.1. Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

 

4.Земельні питання 

4.1. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у включенні в перелік для 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, у 

затвердженні матеріалів з виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового 

призначення, у затвердженні матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення земельних 

ділянок. 

4.2. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажуу власність. 

4.3. Про внесення змін до рішень міської ради.   

4.4. Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів. 



4.5. Про затвердження матеріалів проектів землеустрою до 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. 

4.6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків. 

4.7. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових  

будинків у м. Дрогобичі. 

4.8. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок для ведення городництва. 

4.9. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва. 

4.10. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

4.11. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

4.12. Про надання в оренду, продовження терміну оренди  земельних 

ділянок. 

4.14. Про припинення права користування земельними ділянками. 

4.15. Про продаж земельних ділянок  у власність.  

4.16. Про продовження терміну дії рішення міської ради.   

4.17. Про продовження договору особистого строкового сервітуту. 

  

5. Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги для 

проходження курсу реабілітації дітей з інвалідністю в медичних установах 

України 

6. Про затвердження Комплексної програми інформаційно-аналітичної 

роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам 

терористичного характеру на території міста Дрогобича на 2018 рік 

 7. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів.  

 8. Про затвердження ”Програми підтримки соціально-культурних 

проектів громадських організацій та громадських спілок у м. Дрогобичі” 

 9. Про доопрацювання облікової документації пам’ятки архітектури 

місцевого значення ”Комплекс споруд Дрогобицького солеварного заводу” 

(ох. № 1834). 

 10. Про надання звання ”Почесний громадянин м.Дрогобича” Гервігу 

Брандштеттеру. 

           11. Про затвердження Програми « Забезпечення функціонування 

(фінансова підтримка)  КП «Комбінат міського господарства» на 2018 р.». 

            12. Різне. 

 



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

На голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі І.Дзюрах  та Р.Муля. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХХVІ сесії 

Дрогобицької міської ради 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 3) 

 

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

внесення змін в кількісний та персональний склад виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

Питання “Про  внесення змін в кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Дрогобицької міської ради” включено до порядку 

денного. 

 

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

внесення змін в кількісний та персональний склад постійних комісій 

Дрогобицької міської ради”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

Питання “Про внесення змін в кількісний та персональний склад 

постійних комісій Дрогобицької міської ради” включено до порядку 

денного. 
 



І.Лазарів -  пропоную включити до порядку денного питання “Про 

продовження терміну дії рішення міської ради” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

Питання “Про продовження терміну дії рішення міської ради” включено 

до порядку денного. 

 

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

затвердження Програми  розвитку ушу у місті Дрогобичі на 2018 рік” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 7) 

Питання “Про затвердження Програми  розвитку ушу у місті Дрогобичі 

на 2018 рік” включено до порядку денного 

 

О.Дацюк - пропоную зняти з розгляду питання “Про доопрацювання 

облікової документації пам’ятки архітектури місцевого значення 

“Комплекс споруд Дрогобицького солевиварювального заводу” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 8) 

Питання “Про доопрацювання облікової документації пам’ятки 

архітектури місцевого значення “Комплекс споруд Дрогобицького 

солевиварювального заводу” знято з розгляду. 

 

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

дозволу на перенесення термінів погашення заборгованості КП 

“Дрогобичводоканал” перед територіальною громадою міста” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

Питання “Про надання дозволу на перенесення термінів погашення 

заборгованості КП “Дрогобичводоканал” перед територіальною 

громадою міста” включено до порядку денного. 

 



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

погодженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 1 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

Питання “Про відмову у погодженні технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення)між земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)” включено до порядку денного. 

 

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

торги”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 11) 

Питання “Про земельні торги ” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу у постійне користування земельної 

ділянки” 
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 12) 

Питання “Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу у постійне користування 

земельної ділянки” включено до порядку денного. 

 

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

дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки 0,2500 га на вул. Трускавецькій, включено в перелік для 

продажу на земельних торгах у формі аукціону”. 
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 13) 

Питання “Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки 0,2500 га на вул. Трускавецькій, 



включено в перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону” 

включено до порядку денного. 

 

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

змін до рішення міської ради” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 14) 

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

порядку денного. 

 

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

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під 

об’єктами нерухомого майна” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 15) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) під об’єктами нерухомого майна” включено до порядку 

денного. 

 

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

затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу в постійне користування земельної 

ділянки” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 16) 

Питання “Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу в постійне користування 

земельної ділянки” включено до порядку денного. 

 

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

прийняття звернення” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 17) 

Питання “Про прийняття звернення” включено до порядку денного. 

 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 18) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1180 (рішення № 1180  додається) 

 

Розгляд депутатських звернень, запитів та оголошень. 

 

Р.Броницький – передбачити кошти в міському бюджету на поховання 

самотніх людей. 

 Незаконний вивіз родючого ґрунту з кварталу забудови на вул.. 

Парковій. 

 Вивіз сміття. 

 Перед початком проведення будівельних робіт інформувати про це 

мешканців даного мікрорайону. 

 

Ю.Лопушанський -  інформаційна довідка про Гервіга Брандштеттера. 

 

О.Дацюк – порушив питання щодо впорядкування парку (кронування дерев) 

біля педагогічного університету. 

 Встановлення знаку “рух заборонено”, біля центральної поліклініки,  

дещо ускладнює рух транспорту. Запропонував на вул. Ю.Дрогобича 

провести реконструкцію пішохідної зони.  

О.Хрущ – на засіданні виконавчого комітету погодили зміну графіку руху 

транспорту на вулицях Міцкевича, Шевченка, Січових Стрільців. 

 

Р.Грицай – на вул. Сагайдачного ведуться ремонтні роботи на території 

медичного училища. Встановлення колектора, з порушенням усіх норм, 

призвело до руйнування паркану. Прошу взяти це питання під свій с 

особистий контроль. 

 Розпочинаються роботи з ремонту доріг. Прошу інформувати депутатів 

про хід виконання робіт. Прошу звернути особливу увагу на стан об’їзної 

дороги до дитячої лікарні. 

 

Н.Броварський – прошу відновити роботу радіо. 

 Озвучив незадоволення роботою керівника та працівників 

департаменту міського господарства. 

 

С.Оленич – прошу облаштувати під’їзд до школи № 1 до відзначення 90 – 

річчя школи. 



Р.Курчик -  у зв’язку із збільшенням транспортних засобів, встановленням 

дорожніх знаків у місті посилилось завантаження доріг. Пропоную на 

наступну сесію запросити працівника дорожньої патрульної служби для 

надання інформації та відповіді на запитання депутатів. 

 

Т.Демко – порушив низку питань. 

 

О.Балог – наголосив на тому, що на сайті Дрогобицької міської ради 

відсутній статут КП “Комбінат міського господарства”. 

 

М.Вітульська – висловила обурення мешканців вул. Є.Коновальця на роботу 

поштового відділення у цьому мікрорайоні. 

 Процедура поховання є надто ускладнена. Потрібно приймати 

звернення до Верховної Ради про спрощення цієї процедури. 

 

Бюджетні питання 

Доповідач: О.Савран – начальник управління фінансів. 

  

2. 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 – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 19) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1181 (рішення № 1181  додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за 3 місяці 2018 року 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 20) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1182 (рішення № 1182  додається) 

 

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

2018 рік з метою фінансування Заслуженого Прикарпатського ансамблю 

пісні та танцю  України “Верховина”. 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 21) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1183 (рішення № 1183  додається) 

 



Т.Демко – пропоную змінити черговість голосування та першочергово 

заслухати питання “Про внесення змін в кількісний та персональний склад 

постійних комісій Дрогобицької міської ради” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 15 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 22) 

Пропозиція не проходить. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових приміщень. 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії ради. 

 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 23) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1184 (рішення № 1184 додається) 

 

Земельні питання 

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

земельних відносин. 

 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у включенні в перелік для 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, у 

затвердженні матеріалів з виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового 

призначення, у затвердженні матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення земельних 

ділянок. 

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

цілому 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 24) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1185 (рішення № 1185  додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність 

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



Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 25) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1186 (рішення № 1186  додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 26) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1187 (рішення № 1187  додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 27) 

 

О.Хрущ – пропоную п.п. 1.5 (О.Коссак) – замість “передати в оренду” 

вказати “передати в приватну власність”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 28) 

 

О.Балог – пропоную п.п. 1.1. – 1.4. та п.п. 1.6 замість “передати в оренду” 

вказати “Передати в приватну власність”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 2 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 29) 

Пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 30) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1188 (рішення № 1188  додається) 



 

10. 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. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 31) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1189 (рішення № 1189  додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків. 

Т.Демко – прошу вказувати в рішенні місце реєстрації особи. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу  

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 32) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 33) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено 

 

О.Хрущ – пропоную повернутися до розгляду питання “Про  надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція повернутися до розгляду 

питання “Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків”. 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 34) 

Пропозиція не проходить. 
 

13. СЛУХАЛИ: надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків у м. Дрогобичі. 



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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 35) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1190 (рішення № 1190  додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення городництва. 

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

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 36) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено 

 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

 

Секретар сесії        О.Балог 


