
ПРОТОКОЛ 

ХХХVІІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
 

31 травня  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 28 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – І.Лазарів 

Лічильна комісія – О.Бичковяк, В.Бернадович 

 

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 ХХХVІІ сесії Дрогобицької 

міської ради. 

2. Бюджетні питання. 

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

 

3. Питання приватизації. 

3.1. Про передачу в оренду нежитлових  приміщень та продовження 

терміну дії рішення .     

3.2. Про передачу в оренду нежитлове  приміщення.  

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

договору  оренди нежитлового приміщення . 

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 затвердженні 

матеріалів з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення у наданні згоди на виготовлення 

технічної документації щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки, у 

продовженні договору строкового сервітуту для обслуговування малої 

архітектурної форми, у включенні в перелік для продажу земельної ділянки, 

у  внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, у припиненні договору 

про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення малої 

архітектурної форми 

 



4.2. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність  

          4.3. Про внесення змін до рішення міської ради.   

4.4. Про затвердження матеріалів технічної документації з землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки. 

4.5.  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 

4.6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна 

4.7. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків для учасників АТО. 

4.8. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків. 

4.9.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

4.10. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва  

4.11. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

4.12. Про надання в оренду, продовження терміну оренди  земельних 

ділянок. 

4.13. Про припинення права користування земельними ділянками 

4.14. Про продаж земельних ділянок  у власність  

4.15. Про продовження договору особистого строкового сервітуту 

4.16. Про припинення договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту для розміщення МАФ 

 

5. Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих 

податків та зборів . 

6. Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних 

осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність.  

7. Про затвердження  Програми супроводу надання медичної 

стоматологічної допомоги учасникам Антитерористичної операції на 2018 

рік . 

8. Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів охорони 

здоров`я мм. Дрогобича та Стебника на 2018 рік  

9. Про присвоєння звання "Почесний  громадянин міста Дрогобича" 

10. Про затвердження списку та розміру  Стипендії для провідних 

спортсменів міст Дрогобича і Стебника.  



11. Про  затвердження Програми підтримки проектів місцевого 

розвитку бюджетних установ м.Дрогобича на 2018-2020 роки 

12. Про затвердження проектів для фінансування за рахунок коштів 

громадського бюджету м. Дрогобича. 

 13. Різне. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі О.Бичковяк  та 

В.Бернадовича. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 

Т.Кучма – пропоную секретарем сесії обрати І.Лазаріва. 

На голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХХХVІІ сесії 

Дрогобицької міської ради 

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

Результати голосування:  за – 27 

     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 постійних комісій 

Дрогобицької міської ради”  

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

Питання “Про внесення змін в кількісний та персональний склад 

постійних комісій Дрогобицької міської ради” включено до порядку 

денного. 

 

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

найменування підприємства та затвердження нової редакції статуту”  

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

Питання “ Про зміни найменування підприємства та затвердження нової 

редакції статуту ” включено до порядку денного. 

 

Р.Курчик – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження плану заходів проекту “Покращення надання публічних 

послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру 

“Документ – Сервіс Дрогобич” з реалізацією проекту “Будівництво 

центру публічних послуг “Документ – Сервіс Дрогобич” на 2018 рік” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

Питання “Про затвердження плану захордів проекту “Покращення 

надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону 

шляхом створення центру “Документ – Сервіс Дрогобич” з реалізацією 

проекту “Будівництво центру публічних послуг “Документ – Сервіс 

Дрогобич” на 2018 рік” включено до порядку денного. 

 

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

земельних ділянок в постійне користування”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

Питання “Про передачу земельних ділянок в постійне користування” 

включено до порядку денного. 

 

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

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків для учасників АТО на вул. Самбірській, 3”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків для учасників АТО на вул. Самбірській, 3” включено 

до порядку денного. 



Р.Курчик – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження Програми “Внески до статутного капіталу КП “Комбінат 

міського господарства” на 2018 рік. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 11) 

Питання “Про затвердження Програми “Внески до статутного капіталу 

КП “Комбінат міського господарства” на 2018 рік” включено до порядку 

денного. 

 

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

прийняття звернення”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 12) 

Питання “Про прийняття звернення” включено до порядку денного. 

 

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

електронної петиції щодо заборони в’їзду на територію міста Дрогобича 

пересувних цирків з тваринами”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 13) 

Питання “Про розгляд електронної петиції щодо заборони в’їзду на 

територію міста Дрогобича пересувних цирків з тваринами ” 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 – 16 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 14) 

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. 



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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 15) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1225 (рішення № 1225  додається) 

 

Т.Кучма – пропозиція: змінити черговість голосування та заслухати 

першочергово питання “Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків учасників АТО на вул. Самбірській, 3” 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 16) 

 

Оголошення депутатських запитів, звернень та запитань. 

 

Р.Броницький – інформував депутатів та міського голову про присутність у 

залі мешканці вул. Залужанської з приводу утворення стихійного  

смітттєзвалища на прилеглій до їхніх помешкань території.  

 Запропонував надати слово представнику від громади вул.. 

Залужанської Ю.Іваночкові. 

 

Виступив Ю.Іваночко, мешканець вул.. Залужанської,  висловив обурення 

мешканців вул.. Залужанської щодо утворення сміттєзвалища на території, 

яка прилягає до їхніх будинків. Закликав владу міста у найкоротший термін 

вивезти сміття з цієї території. 

 

Т.Кучма – наголосив на тому, що проблема вивозу сміття є не лише 

проблемою нашого міста. Прикладаються  усі зусилля для вирішення цього 

питання. 

А.Янів – запевнив мешканців вул.. Залужанської, що з сьогоднішнього для 

розпочнеться вивіз сміття з міста.  

 

Р.Грицай – будівництво багатоквартирного будинку на вул.. Сагайдачного 

викликало обурення у мешканців прилеглих територій, через завдані шкоди 

їхньому майну. Конфлікт між мешканцями та забудовником триває. 

 

Виступила О.Славич, мешканка вул. Сагайдачного. 

Т.Кучма -  з боку міського голови у даній ситуації не було допущено жодних 

порушень законодавства. Міською радою надано дозвіл на закріплення 

земельної ділянки для обслуговування навчальних корпусів. Усі інші дозволи 

отримані поза межами міста Дрогобича. 



А.Гретчак,  заступник начальника відділу архбудконтролю, у ході перевірки 

було виявлено ряд порушень. Застосовано жорсткі санкції. Забудовник 

уникає підписання поданих йому документів. 

 

Р.Муль – звернути увагу на боржників по сплаті за оренду землі. 

 Внести зміни до міського бюджету щодо акцизу та збільшити 

надходження від продажу алкоголю та тютюнових виробів. 

 Порушив питання вивозу сміття. 

 

Р.Курчик – заслухати інформацію начальника КП “Управління капітального 

будівництва” В.Бохонка з приводу призупинення робіт реконструкції площі. 

 На відзначенню роковин перепоховання Ів.Франка не було 

представників міської влади. Газони біля педагогічного університету не були 

приведені до належного стану. 

 

О.Балог – запропонував запровадити мораторій на складання 

адміністративних протоколів щодо викидання сміття у місцях, не відведених 

для збору сміття. 

 

Т.Демко – порушив низку питань. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків учасників АТО на вул. Самбірській, 3. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 10 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 17) 

ВИРІШИЛИ:  рішення відхилено. 

 

Т.Кучма – через технічний збій системи голосування повторно ставиться на 

голосування питання “Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків учасників АТО на вул. Самбірській, 3”. 

Результати голосування:  за – 13 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 18) 

ВИРІШИЛИ:  рішення відхилено. 

 

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

рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник управління фінансів. 



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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 19) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1226 (рішення № 1226  додається) 

 

Питання приватизації  

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових приміщень та 

продовження терміну дії рішення 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 20) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1227 (рішення № 1227  додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлове приміщення  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 21) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1228 (рішення № 1228  додається) 

 

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

укладання договору оренди нежитлових приміщень.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 22) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1229 (рішення № 1229  додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів.  

Ю.Кушлик – пропоную дане питання перенести на розгляд наступного 

пленарного засідання чи чергової сесії.  

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

розгляду. 



Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 23) 

ВИРІШИЛИ:  рішення знято з розгляду. 

 

Земельні питання 

Доповідач: М.Вітульська – заступник голови постійної комісії ради. 

 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у наданні згоди на 

виготовлення технічної документації земельної ділянки, у затвердженні 

матеріалів з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення у наданні згоди на виготовлення 

технічної документації щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, у 

продовженні договору строкового сервітуту  для обслуговування малої 

архітектурної форми,  у включенні в перелік для продажу земельної ділянки, 

у внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, у припиненні договору 

про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення малої 

архітектурної форми.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 24) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1230 (рішення № 1230  додається) 

 

10. 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 – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 25) 

 

С.Оленич – пропоную доповнити дане рішення  підпунктом -  В.Білоган, 

Г.Білоган. 

О.Жуковська – пропоную дане рішення поставити на голосування по 

кожному підпунктові окремо. 

 

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

підпунктом - В.Білоган, Г.Білоган. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 26) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: голосувати дане рішення по 

кожному підпунктові окремо. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 27) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п.п. 1.1. (Б.Яхнів) 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 28) 

п.п. 1.1. (Б.Яхнів) проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п.п. 1.2. (С.Демків) 

Результати голосування:  за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 5 

(результати поіменного голосування додаються № 29) 

п.п. 1.2. (С.Демків) знято з розгляду. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться п.п. 1.3. (МПП “Всеволод”) 

Результати голосування:  за – 1 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 30) 

п.п. 1.3. (МПП “Всеволод”) знято з розгляду. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться підпункт В.Білоган, Г.Білоган. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 2 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 31) 

п.п. В.Білоган, Г.Білога проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 32) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1231 (рішення № 1231  додається) 

 



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

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 1 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 33) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1232 (рішення № 1232  додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 1 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 34) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1233 (рішення № 1233  додається) 

 

13. 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. 

Ю.Милян - 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 – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 35) 

 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1234 (рішення № 1234  додається) 

 

14. 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 – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 36) 

 

Н.Броварський – пропоную доповнити дане рішення підпунктом – 

А.Шпакевич. 



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

підпунктом - А.Шпакевич. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 37) 

 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 38) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1235 (рішення № 1235  додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків для учасників АТО. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 39) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1236 (рішення № 1236  додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 40) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1237 (рішення № 1237  додається) 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 41) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1238 (рішення № 1238  додається) 



 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва. 

Р.Муль - пропоную зняти з розгляду п.п. 1.8. (В.Кікта) 

 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 42) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.8 

(В.Кікта) 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 43) 

п.п. 1.8 (В.Кікта) знято з розгляду. 

 

Р.Муль – п.п. 1.14 (О.Прокопишак) не обговорювався на засіданні комісії. 

Пропоную даний підпункт зняти з розгляду. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п 1.14 

(О.Прокопишак). 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 44) 

п.п 1.14 (О.Прокопишак) знято з розгляду. 

 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 45) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1239 (рішення № 1239  додається) 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості). 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 46) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1240 (рішення № 1240  додається) 



 

20. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду, продовження терміну оренди 

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 № 47) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1241 (рішення № 1241  додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельними ділянками. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 48) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1242 (рішення № 1242  додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про продаж земельних ділянок у власність. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 49) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1243 (рішення № 1243  додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про продовження договору особистого строкового 

сервітуту. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 50) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1244 (рішення № 1244  додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про припинення договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 51) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1245 (рішення № 1245  додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у постійне користування . 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 52) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1246 (рішення № 1246  додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про нарахування та сплату 

місцевих податків та зборів . 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 53) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1247 (рішення № 1247  додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для 

фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 54) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1248 (рішення № 1248  додається) 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми супроводу надання медичної 

стоматологічної допомоги учасникам антитерористичної операції на 2018 рік. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 55) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1249 (рішення № 1249  додається) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів 

охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стебника на 2018 рік. 



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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 56) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1250 (рішення № 1250  додається) 

 

30. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста 

Дрогобича” . 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 57) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1251(рішення № 1251  додається) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку та розміру стипендії для 

провідних спортсменів міст Дрогобича і Стебника 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 58) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1252 (рішення № 1252  додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки проектів місцевого 

розвитку бюджетних установи м. Дрогобича на 2018 – 2020 роки. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 59) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1253 (рішення № 1253  додається) 

 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів для фінансування за рахунок 

коштів громадського бюджету м. Дрогобича. 

Доповідач: О.Дукас – радник міського голови. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 60) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1254 (рішення № 1254  додається) 
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану заходів проекту “Покращення 

надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом 

створення центру “Документ – Сервіс Дрогобич” з реалізацією проекту 

“Будівництво центру публічних послуг “Документ – Сервіс Дрогобич” на 

2018 рік. 

Доповідач: Ю.Яцків – головний менеджер КУ “Інститут міста Дрогобича”. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 61) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1255 (рішення № 1255  додається) 

 

35. СЛУХАЛИ: Про зміни найменування підприємства та затвердження 

нової редакції статуту.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 62) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1256 (рішення № 1256  додається) 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми “Внески до статутного капіталу 

КП “Комбінат міського господарства” на 2018 р.” 

Доповідач: А.Янів - директор КП “Комбінат міського господарства”. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 63) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1257 (рішення № 1257  додається) 

 

37. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення. 

Доповідач: Т.Демко – депутат міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 64) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1258 (рішення № 1258  додається) 

 

38. СЛУХАЛИ: Про скасування п. 3 рішення виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради від 24 квітня 2014 р. №43 “Про встановлення 

дорожніх знаків на вулицях міста”. 

Доповідач: Т.Демко – депутат міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 16 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 65) 

ВИРІШИЛИ:  рішення відхилено. 

 

39. СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції  щодо заборони в’їзду на 

територію міста Дрогобича пересувних цирків з тваринами. 

Доповідач: Т.Демко – депутат міської ради. 

 

Поставили запитання, висловили свою думку. 

Ю.Кушлик 

О.Хрущ 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 66) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1259 (рішення № 1259  додається) 

 

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

постійних комісій Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 67) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: п.3, п. 4, п. 5 зняти з 

розгляду. 

Результати голосування:  за – 13 

     проти – 1 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 68) 



 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 69) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1260 (рішення № 1260  додається) 

 

 

 

 

Міський голова         Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        І.Лазарів 

 

 
 


