
ПРОТОКОЛ 

ХLІ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

 

30 жовтня  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 33 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – Р.Курчик 

Лічильна комісія – І.Розлуцький, А.Янів 

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 ХLІ 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 9 місяців 2018 року 

2.3. Про затвердження розпоряджень міського голови про внесення 

змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2018 рік 

 

3.Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 

18.12.2015 № 41 ”Про затвердження структури виконавчих органів 

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

4. Питання приватизації 

4.1. Про надання дозволу на списання основних засобів 

4.2. Про  передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м.Дрогобича 

4.3. Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого майна 

в комунальній власності Дрогобицької міської ради 

4.4.Про взяття на баланс нежитлових приміщень комунальної  

власності територіальної громади м. Дрогобича 

5. Земельні питання 

5.1. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у наданні згоди на 

виготовлення технічної документації земельної ділянки, у наданні в оренду 

земельної ділянки, у включенні в перелік для продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, у затвердженні матеріалів з 

виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у  



внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, у припиненні договору 

оренди земельної ділянки, у передачі земельної ділянки з комунальної у 

державну власність 

 5.2. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність  

5.3. Про внесення змін  до рішень міської ради   

5.4. Про затвердження матеріалів технічної документації з землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

5.5. Про затвердження матеріалів з виготовлення проектів землеустрою 

під об’єктами нерухомого майна 

5.6. Про затвердження матеріалів  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу та 

передачу в оренду земельної ділянки 

5.7. Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок 

5.8. Про зміну цільового призначення земельної  ділянки 

5.9. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва та передачу у власність 

земельних ділянок 

5.10. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

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

власність земельних ділянок 

5.11. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна 

5.12. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

5.13. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під об’єктами нерухомого майна на вул. В. 

Великого 

5.14. Про надання в оренду, продовження терміну оренди  земельних 

ділянок 

5.15. Про включення до  переліку  земельних ділянок для підготовки 

Лотів для  продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах у 

формі аукціону  та  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

5.16. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  

5.17. Про продовження терміну дії рішення міської ради   

 6. Звіт першого заступника міського голови  

 7. Про затвердження логотипу м. Дрогобича 

 8. Про внесення змін до рішення сесії від 21.12.2017 № 1008 “Про 

затвердження програми висвітлення діяльності міської ради, виконавчого 

комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової 

інформації у 2018 році” 



9. Різне. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії Р.Курчика 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі: І.Розлуцького, 

А.Яніва 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  порядку денного ХLІ сесії Дрогобицької 

міської ради 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 3) 

 

І.Дзюрах – 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”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

Питання “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків для учасників АТО” включено до порядку денного. 

 

С.Оленич – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

прийняття звернення щодо скасування постанови Кабінету Міністрів 

України про підвищення цін на газ для населення”. 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 



Питання “Про прийняття звернення щодо скасування постанови 

Кабінету Міністрів України про підвищення цін на газ для населення” 

включено до порядку денного. 

 

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

затвердження Програми забезпечення хворих на цукровий діабет 

мешканців мм. Дрогобича та Стебника препаратами інсуліну на 20-18 

рік”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

Питання “Про затвердження Програми забезпечення хворих на цукровий 

діабет мешканців мм. Дрогобича та Стебника препаратами інсуліну на 

20-18 рік ” включено до порядку денного. 

 

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

прийняття звернення” (Верховина). 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 7) 

Питання “Про прийняття звернення” включено до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про надання 

згоди на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельної ділянки на вул. Стуса – Наливайка”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана тпропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 8) 

Питання “Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки на вул. Стуса 

– Наливайка” включено до порядку денного. 

 

А.Янів – пропоную включити до порядку денного питання “Про скасування 

рішення сесії Дрогобицької міської ради № 735 від 02.10.2012 “Про 

затвердження експертних оцінок основних засобів комунального 

підприємства “Комбінат міського господарства”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

Питання “Про скасування рішення сесії Дрогобицької міської ради № 735 

від 02.10.2012 “Про затвердження експертних оцінок основних засобів 

комунального підприємства “Комбінат міського господарства ” 

включено до порядку денного. 

 

О.Майданюк - пропоную зняти з розгляду питання “Про підтвердження 

факту перебування об’єктів нерухомого майна в комунальній власності 

Дрогобицької міської ради”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

Питання “Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого 

майна в комунальній власності Дрогобицької міської ради” знято з 

розгляду. 

 

О.Майданюк - пропоную зняти з розгляду питання “Про взяття на баланс 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

м. Дрогобича”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 11) 

Питання “Про взяття на баланс нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м. Дрогобича” знято з розгляду. 

 

Т. Кучма - на голосування ставиться дане питання в цілому.  

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 12) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1395 (рішення № 1395 додається) 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів та запитань. 

 

Б.Пристай – звернувся до міського голови з проханням дати доручення 

щодо належної організації руху маршрутних транспортних засобів до 

міського кладовища 1 листопада. Запропонував залучити КП “Муніципальна 

варта”. 



 Запропонував провести перемовини з власником приміщення 

колишньої книгарні “Каменяр” про збереження книжкового магазину у 

частині приміщення.  

 Наголосив на необхідності встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості “лежачого поліцейського”. 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

Т.Бачинському, начальнику відділу економіки  

Є.Блонському, директору КП “Муніципальна варта”. 

 Забезпечити належний рух маршрутних транспортних засобів до 

міського кладовища 1 листопада та правопорядок. 

  

Р.Броницький – мешканці вул. 22 Січня стурбовані інформацією щодо 

спорудження багатоповерхового будинку. Прошу надати відповідь на мій 

депутатський запит. 

 Прошу налагодити подачу тепла в квартиру № 14 буд 2 на вул. 

П.Орлика. 

 У будинку № 91 на вул. 22 Січня, де живуть п’ять малозабезпечених 

сімей, руйнується стіна. Прошу доручити комісії з надзвичайних ситуацій 

провести обстеження будинку та надати допомогу сім’ям. 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

А.Гринчишин, начальник відділу діяльності ради - надати відповідь на 

депутатський запит. 

 

Т.Демко – зачитав заяву фракції ПП “Громадянська позиція” про 

дискредитацію імені А.Гриценка. 

  Озвучив заяву щодо навмисної завданої матеріальної шкоди (розбито 

автомобіль) депутатові О.Балогу. 

 

 О.Балог – для належної роботи комісії прошу надати копії усіх заяв, які 

надійшли у міську раду із земельних питань. 

 Прошу надати відповідь на депутатський запит щодо перерахунку 

платежів за утилізацію сміття. 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ  

Р.Рососі, начальнику відділу оренди та приватизації комунального майна. 

С.Гайдеру, начальнику відділу інформаційних технологій та аналізу. 

 Оприлюднити усю інформацію щодо земельних питань, які розглянуті 

на сесії міської ради чи є у стадії опрацювання. 

 Надавати копії усіх заяв, які надійшли до міської ради із земельних 

питань. 

 

Т.Кучма – прошу дати відповідь на депутатський запит О.Балогу щодо 

проведення перерахунку платежів за утилізацію сміття. 

 



Р.Грицай – прошу прибрати сміття з проїжджої частини на вулицях 

Ів.Франка, Л.Українки. 

 На вул. Л.Українки (біля фонтану) відновити дорожню розмітку. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити черговість 

голосування і першочергово заслухати питання “Звіт про роботу першого 

заступника міського голови”. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 13) 

 

Бюджетні питання. 

Доповідач: Т.Василиків – заступник начальника – начальник бюджетного 

відділу фінансового управління. 

 

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 – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 14) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1396 (рішення № 1396 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за 9 місяців 2018 року. 

Поставили запитання: 

Т.Демко 

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

Результати голосування:  за – 34 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 15) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1397 (рішення № 1397 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови про 

внесення змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2018 рік. 

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

Результати голосування:  за – 33 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 16) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1398 (рішення № 1398 додається) 

 



5. СЛУХАЛИ: Звіт про роботу першого заступника міського голови 

І.Германа. 

Доповідач: І.Герман, перший заступник міського голови. 

 

Поставили запитання: 

В.Бернадович 

С.Оленич 

М.Вітульська 

О.Дацюк 

А.Шевкенич 

І.Дзюрах 

І.Розлуцький 

Р.Броницький 

Ю.Милян 

Р.Муль 

Ю.Кушлик 

Р.Курчик 

А.Андрухів 

Т.Демко 

В.Тюска  

Р. Грицай 

О.Скірко – запропонував роботу визнати задовільною. 

Виступив Т.Демко – у своєму виступі наголосив на тому, що звіт має форму 

інформативної довідки. 

 Висловив прохання, щоб на наступний 2019 рік при виконанні 

програми термомодернізації включити в перелік будинки на інших виборчих 

округах. 

 Висловив сумніви щодо професійних навиків першого заступника 

міського голови та запропонував роботу визнати незадовільною. 

 

Виступив Б.Пристай – наголосив на фаховості першого заступника міського 

голови, розумінні усіх проблем та вмінні їх вирішити. 

 Рекомендував ввести посаду заступника міського голови з питань 

житлово – комунального господарства. 

 Запропонував роботу визнати задовільною. 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 17) 

С.Оленич – пропоную роботу визнати задовільною. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: роботу визнати 

задовільною. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 2 



     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 18) 

 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 19) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1399 (рішення № 1399 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити черговість 

голосування та заслухати питання щодо прийняття звернень. 

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 3 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 20) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення щодо скасування постанови 

Кабінету Міністрів України про підвищення цін на газ для населення. 

Доповідач: О.Дацюк, голова фракції ВО “Батьківщина”. 

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

Результати голосування:  за – 11 

     проти – 3 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 21) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення. (Верховина). 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 22) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1400 (рішення № 1400 додається) 

 

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

18.12.2015 № 41 “Про затвердження структури виконавчих органів 

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

Т.Кучма – збільшити чисельність відділу в межах штатної чисельності. 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 23) 

 



Т. Кучма – на голосування ставиться пропозиція: “в межах штатної 

чисельності”. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 24) 

 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 25) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1401 (рішення № 1401 додається) 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик, голова постійної комісії ради з питань оренди, 

приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу. 

 

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

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 26) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1402 (рішення № 1402 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м. Дрогобича. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 27) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1403 (рішення № 1403 додається) 

 

Земельні питання 

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

земельних ресурсів. 

 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у наданні згоди на 

виготовлення технічної документації 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, 

у передачі земельної ділянки з комунальної у державну власність. 

І.Дзюрах - пропоную зняти з розгляду п.п. 114 (А.Микита). 

О.Балог – закликаю не знімати з розгляду п.п. 114 (А.Микита). 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 28) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 114 

(А.Микита). 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 29) 

п.п. 114 (А.Микита) знято з розгляду 

 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 30) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1404 (рішення № 1404 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянко 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

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 – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 31) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.3. 

(С.Матківський). 

Результати голосування:  за – 9 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 32) 

Пропоз0иція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 22 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 33) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1405 (рішення № 1405 додається) 

 

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

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 34) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1406 (рішення № 1406 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 35) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1407 (рішення № 1407 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів з виготовлення проектів під  

об’єктами нерухомого майна. 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 36) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1408 (рішення № 1408 додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу та 

передачу в оренду земельної ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 37) 

 

О.Балог – пропоную вилучити слова: “передати в оренду” 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: вилучити слова: “передати 

в оренду”. 

Результати голосування:  за – 3 

     проти – 0 



     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 38) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 39) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1409 (рішення № 1409 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 40) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1410 (рішення № 1410 додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 41) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1411 (рішення № 1411 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівн6ицтва та передачу у власність 

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 № 42) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1412 (рішення № 1412 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність 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 № 43) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1413 (рішення № 1413 додається) 

 

21. 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 і в цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 44) 

 

О.Балог – п.п. 1.2. (І.Поптик) – вільна земельна, пропоную зняти з розгляду. 

П.п. 1.3. (ТзОВ “Інтеко”) – невідповідність у площах приміщення та 

земельної ділянки, пропоную зняти з розгляду. 

 

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

(І.Поптик) 

Результати голосування:  за – 3 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 45) 

Пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.3. 

(ТзОВ “Інтеко”). 

Результати голосування:  за – 10 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 46) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 2 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 47) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1414 (рішення № 1414 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

 

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

Результати голосування:  за – 28 

 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 48) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1415 (рішення № 1415 додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки під об’єктами нерухомого майна на вул. 

В.Великого. 

 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 49) 

 

Р.Муль – надати земельну ділянку лише під спорудою. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: земельну ділянку в межах 

споруди. 

Результати голосування:  за – 10 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 50) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 1 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 51) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1416 (рішення № 1416 додається) 

 

24. 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 – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 52) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1417 (рішення № 1417 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про включення до переліку земельних ділянок для 

підготовки Лотів для продажу права оренди земельних ділянок на земельних 

торгах у формі аукціону та надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 



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

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 53) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1418 (рішення № 1418 додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 54) 

 

І.Лазарів – пропоную доповнити дане рішення: “Надати дозвіл…: Р.Сенів”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 55) 

 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 56) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1419 (рішення № 1419 додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішення 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 № 57) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1420 (рішення № 1420 додається) 

 

28. 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 – 25 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 58) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1421 (рішення № 1421 додається) 

 

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

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки на вул. Стуса - 

Наливайка. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 59) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1422 (рішення № 1422 додається) 

 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження логотипу м. Дрогобича. 

Доповідач: І.Чава, директор КП “Туриститчно – інформаційний центр” м. 

Дрогобича. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 60) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1423 (рішення № 1423 додається) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення сесії Дрогобицької міської ради № 

735 від 02.10.1012 “Про затвердження експертних оцінок основних засобів 

комунального підприємства “Комбінат міського господарства”. 

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

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 61) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1424 (рішення № 1424 додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 21.12. 2017 № 1008 

“Про затвердження програми висвітлення діяльності міської ради, 

виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах 

масової інформації у 2018 році”. 

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

цілому. 



Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 62) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1425 (рішення № 1425 додається) 

 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення хворих на 

цукровий діабет мешканців мм. Дрогобича та Стебника препаратами інсуліну 

на 2018 рік. 

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

цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 63) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1426 (рішення № 1426 додається) 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        Р.Курчик 

 


