
ПРОТОКОЛ 

ХLІІІ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

І пленарне засідання 

 

20 грудня 2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 30 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – Ю.Кушлик  

Лічильна комісія – І.Куць, М.Городинський 

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 ХLІІІ сесії Дрогобицької міської 

ради. 

2. Бюджетні питання. 

2.1. Про міський  бюджет м. Дрогобича на 2019 рік 

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

2.3. Про затвердження розпоряджень міського голови про внесення змін 

в міський бюджет м. Дрогобича на 2018 рік. 

3. Звіт про роботу заступника міського голови з гуманітарних та 

соціальних питань. 

4. Питання економічного розвитку. 

4.1. Про затвердження Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2019 рік. 

4.2. Про затвердження програми розвитку інвестиційної діяльності, 

співробітництва та європейської інтеграції міста Дрогобича на 2019 рік. 

4.3. Про затвердження Програми сприяння підвищенню податкової  

дисципліни щодо сплати акцизного податку в місті Дрогобичі на 2019 рік. 

5. Питання приватизації. 

5.1. Про переукладення договорів оренди,  передачу в оренду 

нежитлових  приміщень та встановлення розміру плати за оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності  територіальної  громади м. Дрогобича. 

5.2. Про безкоштовну передачу комп’ютерної техніки. 

 5.3. Про затвердження Програми приватизації комунального майна 

Дрогобицької міської ради на 2019 рік. 

 5.4. Про затвердження Програми оренди комунального майна 

Дрогобицької міської ради на 2019 рік. 

5.5. Про надання дозволу на списання основних засобів. 



6. Земельні питання. 

6.1. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у включенні в перелік для 

продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, у 

припиненні права користування земельними ділянками. 

6.2. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського  

призначення, які підлягають продажу у власність.  

 6.3. Про внесення змін до рішень міської ради.   

6.4. Про затвердження матеріалів  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу та 

передачу в оренду земельної ділянки.  

6.5. Про затвердження матеріалів  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для городництва та передачу в оренду земельної 

ділянки. 

6.6. Про затвердження матеріалів з виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

6.7. Про затвердження матеріалів технічної документації з землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки. 

6.8. Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо 

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

для індивідуального садівництва та передачу у власність та спільну сумісну 

власність земельних ділянок. 

6.9. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

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

власність земельних ділянок. 

6.10.Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок. 

6.11. Про зміну цільового призначення земельної  ділянки. 

6.12. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

6.13. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів.  

6.14. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.  

 6.15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

6.16. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

6.17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для встановлення та обслуговування 

трансформаторної підстанції. 



6.18. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

6.19. Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

6.20. Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

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

Грушевського. 

6.21. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку  

6.22. Про надання в оренду, продовження терміну оренди  земельних 

ділянок. 

6.23. Про продовження терміну дії рішень міської ради.   

6.24. Про продовження договору особистого строкового сервітуту. 

6.25. Про надання згоди на укладення договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

6.26. Про припинення договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

7. Програми. 

7.1. Про затвердження Програми  Розробки стратегії сталого розвитку  

м.Дрогобича до 2027 року в м. Дрогобичі  

7.2. Про затвердження  Комплексної Програми «Молодь Дрогобича на 

2019-2021 роки» 

7.3. Про затвердження Програми «Пакунок малюка на 2019-2020 рр.» 

7.4. Про міську програму забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м. Дрогобичі на 

2019 – 2020 роки. 

7.5. Про затвердження Програми “Подарунок від Святого Миколая” на 

2019 рік. 

7.6. . Про затвердження заходів на 2019 рік  до Комплексної Програми 

«Дрогобич - місто Івана Франка»  на 2015-2020 роки в м.Дрогобичі». 

7.7 Про затвердження  міської цільової програми «Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв виконавчих 

органів Дрогобицької міської ради у 2019 році». 

7.8. Про затвердження Програми забезпечення реалізації заходів з 

фізичної культури та спорту у 2019 році. 

.7.9. Про затвердження Програми фінансової підтримки спеціалізованої 

дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з велоспорту «Медик»  міста 

Дрогобича на 2019 рік. 

7.10. Про затвердження Програми відзначення державних, професійних 

та міських свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом 

Дрогобичем на 2019 рік. 

7.11. Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, 

виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах 

масової інформації у 2019 році. 



7.12. Про затвердження Програми сприяння легалізації найманої праці в 

місті Дрогобичі на 2019 – 2020 роки. 

 7.13. Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і 

інших виконавчих документів та сплати судового збору 

8. Соціальні питання. 

8.1. Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги для 

проходження курсу реабілітації дітей з інвалідністю в медичних установах 

України. 

8.2. Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової 

компенсації на оплату житлово-комунальних послуг. 

8.3. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної грошової 

допомоги особам з інвалідністю І групи лежачим та по зору. 

8.4. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної допомоги 

членам Дрогобицького міськрайонного осередку спілки політв’язнів України. 

8.5. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної допомоги 

членам Дрогобицького товариства політичних в’язнів і репресованих. 

8.6. Про затвердження Порядку виплати доплати до пенсії ветеранам 

Української Повстанської Армії. 

8.7. Про Програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги на 2019 рік. 

         8.8. Про надання пільг деякій категорії громадян, яким встановлена 

інвалідність. 

8.9. Про надання пільг громадянам, які проживають у муніципальному 

будинку на вул. Є. Коновальця, 7/6 (3-й під'їзд) 

9. Про затвердження  Положення про призначення виплати грошової 

винагороди провідним спортсменам Дрогобича і Стебника та їх тренерам за 

високі спортивні досягнення та підготовку спортсменів високого рівня. 

10. Про затвердження Положення про призначення стипендій для 

провідних спортсменів міст Дрогобича та Стебника. 

11. Про затвердження статуту Комунального некомерційного 

підприємства  «Дрогобицька міська стоматологічна поліклініка» 

Дрогобицької міської ради 

в новій редакції. 

 12. Різне. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії Ю.Кушлика 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 

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

М.Городинськаго 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  порядку денного ХLІІІ сесії Дрогобицької 

міської ради 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

 

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

облаштування наземного паркінгу на вулиці Шолом Алейхема (від вул. 

Малий Ринок до вул. Мазепи)”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

Питання “Про облаштування наземного паркінгу на вулиці Шолом 

Алейхема (від вул. Малий Ринок до вул. Мазепи)” включено до порядку 

денного. 

 

Р.Грицай – пропоную зняти з розгляду питання  “Про зміну цільового 

призначення земельної ділянки”. 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

Питання “Про зміну цільового призначення земельної ділянки” знято з 

розгляду. 

 

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

затвердження Програми благоустрою м. Дрогобича на 2019 рік”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 7) 

Питання “Про затвердження Програми благоустрою м. Дрогобича на 2019 

рі ” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження Програми “Утилізація відходів у м. Дрогорбичі на 2019 р.” 



Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 8) 

Питання “Про затвердження Програми “Утилізація відходів у м. 

Дрогорбичі на 2019 р.” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження Програми енергозбереження для населення міста 

Дрогобича на 2019 – 2020 роки”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

Питання “Про затвердження Програми енергозбереження для населення 

міста Дрогобича на 2019 – 2020 роки ” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження Програми “Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха в м. Дрогобичі на 2019 рік”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

Питання “Про затвердження Програми “Заходи запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в м. Дрогобичі на 

2019 рік ” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження Програми “Організація підготовки проведення 

святкування культурно – масових заходів та інша діяльність у сфері ЖКГ 

у ми. Дрогобич на 2019 р.”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 11) 

Питання “Про затвердження Програми “Організація підготовки 

проведення святкування культурно – масових заходів та інша діяльність 

у сфері ЖКГ у ми. Дрогобич на 2019 р.” включено до порядку денного. 

 



Ю.Кушлик - пропоную включити до порядку денного питання “Про 

внесення змін до Положення про нарахування та сплату місцевих 

податків та зборів, затвердженого рішення Дрогобицької міської ради від 

31.05.2018 № 1247 “Про затвердження Положення про нарахування та 

сплату місцевих податків та зборів”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 12) 

Питання “Про внесення змін до Положення про нарахування та сплату 

місцевих податків та зборів, затвердженого рішення Дррогобицької 

міської ради від 31.05.2018 № 1247 “Про затвердження Положення про 

нарахування та сплату місцевих податків та зборів” включено до порядку 

денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную питання “Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)” та “Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами 

нерухомого майна” розглянути на наступному пленарному засіданні. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 13) 

Пропозиція проходить. 

 

Т.Демко – включити до порядку денного питання “Про припинення, шляхом 

ліквідації, КП “Муніципальна Варта”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 9 

     проти – 2 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 14) 

Питання до порядку денного не включено. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 15) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1486 (рішення № 1486 додається) 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів та запитань. 

 



І.Розлуцький – порушив питання щодо присвоєння назв парками у м. 

Дрогобичі. 

 

О.Балог – порушив питання щодо запровадження у місті новітніх технологій 

по утилізації ТПВ. 

 

Т.Демко – порушив низку питань. 

 

Р.Броницький – у кв. 14 , будинку № 14 на вул. П.Орлика стався обвал даху. 

Прошу КП“ЖЕО” та відділу з надзвичайних ситуацій відреагувати на дану 

проблему. 

 

Т.Кучма – Протокольне доручення 

О.Майданюку, директору КП “ЖЕО” та М.Летнянчину, начальнику відділу 

НС та ЦЗН – до кінця робочого дня подати інформацію щодо ситуації в 

будинку № 14 на вул. П.Орлика. 

 

Р.Броницький – для запобігання нещасного випадку пропоную встановити 

світлофор або дорожній знак з підсвіткою на пішохідному переході на вул.. 

П.Орлика. 

 Прошу у 2019 передбачити кошти для облаштування під’їзної дороги до 

магазину “Наш крапй” на вул.. П.Орлика.  

 За дорученням парафіян ц. Вознесіння Гсподнього пропоную одній із 

вулиць у новоспроектованому каварталі забудови присвоїти назву о. Софрона 

Яциківа.  

О.Хрущ – є достатньо часу для підготовки проектів рішень на розгляд сесії. 

Прошу припинити включення до порядку денного додаткових питань. 

 

Бюджетні питання. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет м. Дрогобича на 2019 рік. 

Поставили запитання: 

С.Настьошин  

Т.Демко 

В. Бернадович 

О.Дацюк 

І.Розлуцький 

О.Хрущ 

Т.Демко – пропоную на фінансування КП “Муніципальна Варта” виділити 1 

млн. 700 тис. грн.  

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються № 16) 

 

Виступив: 

Р.Курчик – питання міського бюджету на 2019 рік розглядалося на трьох 

засіданнях комісії. На жодному із засідань комісії не були присутні заступники 

міського голови. 

 До роботи та фінансування КП “Муніципальна Вварта” є зауваження. Є 

пропозиція заслухати звіт керівника підприємства на черговій сесії міської 

ради.  

Р.Муль – запропонував збільшити план надходжень по акцизному збору на 6 

млн. грн. 

О.Хрущ – запропонував структурні підрозділи працювати над збільшенням 

доходів від акцизного збору. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: обсяг фінансової підтримки 

КП “Муніципальна Варта” зменшити з 2 млн. 400 тис. грн . на 1 млн. 700 тис. 

грн. 

Результати голосування:  за – 10 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 17) 

Пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: збільшити план надходжень 

по акцизному податку на 6 млн. грн. 

Результати голосування:  за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 18) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 19) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1487 (рішення № 1487 додається) 

 

3. 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 – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 20) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1488 (рішення № 1488 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови 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 № 21) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1489 (рішення № 1489 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція питання “Звіт про роботу 

заступника міського голови з гуманітарних та соціальних питань” розглянути 

на наступному пленарному засіданні. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 22) 

Пропозиція проходить. 

 

Питання економічного розвитку. 

Доповідач: Т.Бачинський – начальник відділу економіки 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2019 рік. 

Р.Курчик – робота відділу економіки налагодилась. На засіданні комісії 

начальник відділу економіки дав фахові відповіді і роз’яснення на усі 

поставлені питання. 

 Потрібно впорядкувати торгівлю на вул. Шолом Алейхема. 

 Центральну частину міста розвантажити від автотранспорту. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 23) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1490 (рішення № 1490 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку інвестиційної 

діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2019 

рік.  

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 24) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1491 (рішення № 1491 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння підвищенню податкової 

дисципліни щодо сплати акцизного податку в місті Дрогобичі на 2019 рік. 

О.Хрущ – звернути більше уваги на соціальну рекламу. 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 25) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1492 (рішення № 1492 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити черговість 

голосування та розглянути питання “Про внесення змін до Положення про 

нарахування та сплату місцевих податків та зборів, затвердженого рішенням 

Дрогобицької міської ради від 31.05.2018 № 1247 “Про затвердження 

Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів”. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 26) 

Пропозиція проходить. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про нарахування та сплату 

місцевих податків та зборів, затвердженого рішенням Дрогобицької міської 

ради від 31.05.2018 № 1247 “Про затвердження Положення про нарахування 

та сплату місцевих податків та зборів”. 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 27) 

Т.Демко – пропоную внести наступні доповнення до п.п.3.5.1 додатку даного 

рішення: 

 1. Учасники бойових дій України. 

 2. Члени сім’ї загиблих (чи тих, які померли) учасників бойових дій. 

Учасників Революції Гідності. 

 3. Постраждалі учасники Революції Гідності. 

 4. Батьки  багатодітної сім’ї, що супроводжують дітей (одна 

супроводжуюча особа). 

 

Т. Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити п.п.3.5.1 додатку 

даного рішення – “Учасники бойових дій України”. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 28) 

Пропозиція проходить. 

 

Т. Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити п.п.3.5.1 додатку 

даного рішення – “ Члени сім’ї загиблих (чи тих, які померли) учасників 

бойових дій. Учасників Революції Гідності”. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 29) 

Пропозиція проходить. 

Т. Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити п.п.3.5.1 додатку 

даного рішення – “Постраждалі учасники Революції Гідності ”. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 30) 

Пропозиція проходить. 

 

Т. Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити п.п.3.5.1 додатку 

даного рішення – “Батьки  багатодітної сім’ї, що супроводжують дітей (одна 

супроводжуюча особа).”. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 31) 

Пропозиція проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 32) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1493 (рішення № 1493 додається) 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова комісії. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про переукладання договорів оренди, передачу в оренду 

нежитлових приміщень та встановлення розміру плати за оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади м. Дрогобич. 

Р.Грицай – пропоную п. 12 (КП “Дрогобицька варта”) передати в оренду 

приміщення терміном на 1 рік. 

 



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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 33) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: п. 12 (КП “Дрогобицька 

лазня”) передати в оренду приміщення терміном на 1 рік . 

Результати голосування:  за – 10 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 34) 

Пропозицію відхилено. 

 

Ю.Кушлик – прошу зняти з розгляду п.4, п.п.4.1. (М.Головкевич). 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 35) 

п.4, п.п.4.1. (М.Головкевич) знято з розгляду. 

 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 36) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1494 (рішення № 1494 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу комп’ютерної техніки. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 37) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1495 (рішення № 1495 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми Приватизації комунального 

майна Дрогобицької міської ради на 2019 рік. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 38) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1496 (рішення № 1496 додається) 



 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми оренди комунального майна 

Дрогобицької міської ради на 2019 рік. 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 39) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1497 (рішення № 1497 додається) 

 

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

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 40) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1498 (рішення № 1498 додається). 

 

О.Хрущ – пропоную працювати до 14.00 год. без обідньої перерви. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 41) 

 

Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії. 

 

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

землеустрою. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 42) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1499 (рішення № 1499 додається) 

 

15. 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 – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 43) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1500 (рішення № 1500 додається) 



 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 44) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1501 (рішення № 1501 додається) 

  

17. 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 – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 45) 

 

І.Дзюрах – пропоную вилучити слова ”в оренду”  

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція І.Дзюрах 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 46) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення  в цілому 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 47) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1502 (рішення № 1502 додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для городництва та передачу в оренду земельної 

ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 48) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1503 (рішення № 1503 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів з виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого 

майна 



З.Семенишин – прошу надати слово В.Бішку 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція З.Семенишина 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 49) 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 50) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1504 (рішення № 1504 додається) 

 

 

20. 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 – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 51) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1505 (рішення № 1505 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

індивідуального садівництва та передачу у власність та спільну сумісну 

власність земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 52) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1506 (рішення № 1506 додається) 

 

22. 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 – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 53) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1507 (рішення № 1507 додається) 

 



23. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок. 

О.Хрущ – п.1.10 (Коваль) вже здається розглядалося 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 54) 

Т.Кучма – пропоную зняти з розгляду п.п.1.9 (Коваль) 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 55) 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 56) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1508 (рішення № 1508 додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

гаражів 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 57) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1509 (рішення № 1509 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 58) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1510 (рішення № 1510 додається) 

 

26. 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 – 25 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 59) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1511 (рішення № 1511 додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для встановлення та обслуговування 

трансформаторної підстанції. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 60) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1512 (рішення № 1512 додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 61) 

Б.Пристай – пропоную доповнити проект рішення ”п.Н.Паращак, вул. 

Завіжна” 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція Б.Пристая 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 62) 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 63) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1513 (рішення № 1513 додається) 

 

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

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 64) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1514 (рішення № 1514 додається) 

 



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

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

Грушевського. 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 65) 

Р.Муль – при передачі земельної ділянки буде перешкода руху автотранспорту 

до будинків 

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

Результати голосування:  за – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 66) 

Рішення відхилено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 67) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1515 (рішення № 1515 додається) 

 

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

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 № 68) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1516 (рішення № 1516 додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішень міської ради. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 69) 

Р.Муль – пропоную зняти з розгляду п.1.1, п.1 (О.Колесник) 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція Р.Муля 

Результати голосування:  за – 23 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 70) 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 71) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1517 (рішення № 1517 додається) 

 

33. СЛУХАЛИ: Про продовження договору особистого строкового сервітуту. 

Т.Городиський не бере участі в голосуванні 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 72) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1518 (рішення № 1518 додається) 

 

34. СЛУХАЛИ: Про припинення договорів про встановлення особистого 

строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 73) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1519 (рішення № 1519 додається) 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на укладення договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту для розміщення МАФ. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 74) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1520 (рішення № 1520 додається) 

 

36. СЛУХАЛИ: Про облаштування наземного паркінгу на вулиці Шолом 

Алейхема (від вул..Малий Ринок до вул.Мазепи) 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 75) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1521 (рішення № 1521 додається) 



 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

Секретар сесії        Ю.Кушлик 

 


