
 

ПРОТОКОЛ 

ХLІІ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

ІІІ пленарне засідання 

 

17 грудня  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 37 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – О.Майданюк  

Лічильна комісія – Т.Демко, С.Оленич 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

Присутні: громадськість міста. 

 

На розгляд сесії запропоновано наступний порядок денний: 

1. Внести зміни до порядку денного сорок другої сесії Дрогобицької 

міської ради та включити наступні питання: 

1.1. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.  

1.2. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

 1.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 18 червня 2015 року 

№ 1635. 

 1.4. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 

27.06.2018 року № 1272. 

 

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

Дрогобицької міської ради 

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

в цілому 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1480 (рішення № 1480 додається) 

 

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

міського господарства”. 

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

в цілому 

Результати голосування:  за – 24 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

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

міського господарства”. 

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

в цілому 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1481 (рішення № 1481 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації та встановлення меж парку на 

вул. Северина Наливайка. 

О.Балог – вилучити з рішення номер протоколу засідання постійної комісії 

ради з питань регулювання земельних відносин. 

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

в цілому 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 3) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1482 (рішення № 1482 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

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

в цілому 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1483 (рішення № 1483 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

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

в цілому 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1484 (рішення № 1484 додається) 



 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18 червня 

2015 року № 1635. 

О.Балог – з питання земельної ділянки на вул. Самбірській, 3 відкрито 

кримінальне провадження. 

 Закликаю не голосувати за дане питання до моменту вирішення усіх 

судових справ. 

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

в цілому 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1485 (рішення № 1485 додається) 

 

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

27.06.2018 № 1272. 

Т.Демко – пропоную провести зустріч учасників АТО з мешканцями вул.. 

Княгині Ольги – В.Великого та інформувати мешканців у повному обсязі 

щодо своїх планів. 

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

в цілому 

Результати голосування:  за – 16 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        О.Майданюк 

 

 

 


