
ПРОТОКОЛ 

ХХХVІІІ сесії Дрогобицької міської ради  

VІІ скликання 
ІІ пленарне засідання 

 

5 липня  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 32 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – Р.Муль 

Лічильна комісія – М.Вітульська, Т.Городиський 

 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

Присутні: громадськість міста. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного ХХХУІІІ сесії 

Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 41) 

 

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

прийняття звернення”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 42) 

Питання “Про прийняття звернення” включено до порядку денного. 

 

І.Лазарів – пропоную включити до порядку денного питання “Про внесення 

змін до рішення міської ради” (ТзОВ “Гончарик”). 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 43) 

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

порядку денного. 



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

продовження терміну дії рішення міської ради” (Б.Копельців). 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 44) 

Питання “Про продовження терміну дії рішення міської ради” включено 

до порядку денного. 

 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання “Про зміну цільового 

призначення земельної ділянки”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 45) 

Питання “Про зміну цільового призначення земельної ділянки” знято з 

розгляду. 

 

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

затвердження програми “Розвитку інфраструктури міста: розумні 

громадські перевезення міста”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 46) 

 Питання “Про затвердження програми “Розвитку інфраструктури міста: 

розумні громадські перевезення міста” включено до порядку денного. 

 

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

земельних ділянок у власність”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 47) 

Питання “Про продаж земельних ділянок у власність” включено до 

порядку денного. 

 

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

електронної петиції щодо заборони будь-якого відчуження/продажу 

земель навколо шпихліра” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 



Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 48) 

Питання “Про розгляд електронної петиції щодо заборони будь-якого 

відчуження/продажу земель навколо шпихліра” 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 № 49) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1278 (рішення № 1278  додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення. 

Доповідач: Р.Шагала – депутат міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 50) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1279 (рішення № 1279  додається) 

 

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

2018 рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

Співдоповідачі: А.Янів – директор КП “Комбінат міського господарства”, 

Р.Курчик – голова постійної комісії ради з питань планування, бюджету, 

фінансів, цінової політики та інвестицій. 

Виступив: Т.Демко – депутат міської ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 51) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1280 (рішення № 1280  додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити черговість 

голосування та заслухати питання, які стосуються міського бюджету. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються № 52) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів для проведення робіт по об’єкту: 

“Капітальний ремонт приміщень терапевтичного корпусу під влаштування 

відділення інтервенційної кардіології та репер фузійної терапії комунального 

некомерційного підприємства “Дрогобицька міська лікарня № 1” 

Дрогобицької міської ради по вул.. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівської 

обл.”. 

О.Жуковська – прошу надати депутатам для ознайомлення кошторис, 

оскільки потрібно виділити значну суму коштів. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 53) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1281 (рішення № 1281  додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів для проведення робіт по об’єкту: 

“Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання  0,4 кВ терапевтичного 

корпусу від існуючих електричних мереж комунального некомерційного 

підприємства “Дрогобицька міська лікарня № 1” Дрогобицької міської ради 

по вул.. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівської обл.” . 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 54) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1282 (рішення № 1282  додається) 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми Розвитку інфраструктури 

міста: розумні громадські перевезення міста. 

Доповідач: С.Гайдер – начальник ІТ та аналізу. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 55) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1283 (рішення № 1283  додається) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння підвищення 

податкової дисципліни щодо сплати акцизного податку в місті Дрогобичі на 

2018 рік. 



Доповідач: Т. Бачинський – начальник відділу економіки. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 56) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1284 (рішення № 1284  додається) 

 

Земельні питання 

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

регулювання земельних відносин. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про продаж земельних ділянок у власність. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 57) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1285 (рішення № 1285  додається) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо заборони будь  - 

якого відчуження/продажу земель навколо шпихліра. 

О.Балог – було вчинено ряд дій щодо даної земельної ділянки, тому немає 

потреби зараз приймати таке рішення. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 58) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1286 (рішення № 1286  додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу у власність. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 59) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1287 (рішення № 1287  додається) 

 

 



33. 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 та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 60) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1288 (рішення № 1288  додається) 
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,2400 га по вул. Самбірській включеної в 

перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону, та надання 

дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 61) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1289 (рішення № 1289  додається) 

 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,3644 га по вул. Самбірській включеної в 

перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону, та надання 

дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку.  

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 62) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1290 (рішення № 1290  додається) 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,0336 га по вул. Грушевського включеної в 

перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону, та надання 

дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються № 63) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1291 (рішення № 1291  додається) 

 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 64) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1292 (рішення № 1292  додається) 

Р.Муль – на комісії не булого погоджено п.п. 1.18 (Н.Свищ), п.п. 1.19 

(М.Дякув), п.п. 1.20 (Д.Прийменко), п.п. 1.21. (Ю.Маліш),  п.п. 1.22 

(М.Свищ) – зняти ці підпункти з розгляду. 

О.Хрущ – рішення є прийняти ми не можемо повторно повертатися до його 

розгляду. Наступний корок може бути ветування цього рішення міським 

головою. 

Т.Кучма – якщо у депутатів є застереження, то надаю їм право відкликати 

свої голоси. 

І.Лазарів – у кого з депутатів є зауваження можуть відкликати свої голоси. 

Т.Кучма -  законне право міського голови у п’ятиденний термін вирішити це 

питання. 

 

38. СЛУХАЛИ: Про земельні торги. 

Ю.Кушлик – у п.п. 1.1. зазначено “для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку”. 

Р.Росоха – у п.п.1.1., п.п.1.2 допущено помилку. Можна замінити - замість: 

“для обслуговування багатоквартирного житлового будинку” вказати: “інша 

громадська забудова”. 

О.Жуковська – прошу дати роз’яснення терміну “інша громадська забудова. 

Р.Росоха – це може бути магазин, офіс. 

 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 65) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: у п.п. 1.1., п.п.1.2. замість 

слів: “для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку” читати: “іншої громадської забудови”. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 



(результати поіменного голосування додаються № 66) 

 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 67) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1293 (рішення № 1293  додається) 

 

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

Ю.Кушлик – ми обговорювали, що на даній території повинна бути 

відпочинкова зона. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 6 

     проти – 7 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 68) 

ВИРІШИЛИ:  рішення відхилено. 

 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

О.Хрущ – прошу пояснити, де знаходиться земельна ділянка, зазначена в п.п. 

1.2. (П.Сабат). 

Р.Муль – п.п.1.2. (П.Сабат) на засіданні комісії не розглядався. 

О.Хрущ – пропоную поставити дане рішення на голосування “за основу”. 

 

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

Результати голосування:  за – 15 

     проти – 2 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 69) 

ВИРІШИЛИ:  рішення відхилено. 

 

41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської 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 № 70) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1294 (рішення № 1294  додається) 

 

42. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішення 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 № 71) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1295 (рішення № 1295  додається) 

 

Питання освіти, культури, спорту, соціального захисту населення 

Доповідач: О. Дацюк – голова постійної комісії ради з питань освіти, 

культури, молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму, праці та соціального 

захисту населення. 

 

43. СЛУХАЛИ: Про встановлення пам’ятної таблиці з висвітлення подій, які 

відбулися в м. Дрогобичі 3 липня 2041 р. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 72) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1296 (рішення № 1296  додається) 

 

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку спортивної 

акробатики та стрибків на акробатичній доріжці у місті Дрогобичі на 2018 – 

2025 роки. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 73) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1297 (рішення № 1297  додається) 

 

45. СЛУХАЛИ: Про придбання житла для родинної групи у складі особи з 

числа дітей, позбавлених батьківського піклування та двох молодших сестер 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради, що 

користуються правом позачергового одержання житла. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 74) 



ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1298 (рішення № 1298  додається) 

 

46. СЛУХАЛИ: Про використання революційного прапора ОУН у м. 

Дрогобичі. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 75) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1299 (рішення № 1299  додається) 

 

47. СЛУХАЛИ: Про затвердження Стратегії поводження з твердими 

побутовими відходами у м. Дрогобичі. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 76) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1300 (рішення № 1300  додається) 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії. 

 

48. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення сесій Дрогобицької міської 

ради. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 77) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1301 (рішення № 1301 додається) 

 

49. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 78) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1302 (рішення № 1302  додається) 

 



50. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції статуту КП “Комбінат 

міського господарства”. 

Доповідач: А.Янів – директор КП “КМГ” 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 79) 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 1303 (рішення № 1303  додається) 

 

 

Міський голова         Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        Р.Муль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


