
 ПРОТОКОЛ 

ХLІУ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

І пленарне засідання 

 

24 січня 2019 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 31 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – Р. Грицай  

Лічильна комісія – Б.Пристай, О.Дацюк 

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 сорок четвертої сесії 

Дрогобицької міської ради. 

2. Бюджетні питання. 

2.1. Про внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 2019 рік 

2.2. Про затвердження розпоряджень міського голови про внесення 

змін в міський бюджет м. Дрогобича на 2018 рік. 

2.3. Про уточнений міський бюджет м. Дрогобича на 2018 рік. 

2.4. Про обслуговування коштів міського бюджету м. Дрогобич у 

частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в 

установах банків державного сектора у 2019 році 

 

3. Питання гуманітарної сфери 

3.1. Про злиття філій Стебницького Народного дому 

3.2. Про затвердження Програми  про персональні стипендії міського 

голови в галузі освіти та культури для обдарованих дітей мм. Дрогобича та 

Стебника   

3.3. Про затвердження міської цільової програми «Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу освіти виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради у 2019 році з оздоровлення та відпочинку дітей 

пільгових категорій» 

3.4. Про зміну типів та назв загальноосвітніх навчальних закладів та 

затвердження нових редакцій статутів закладів середньої освіти мм. 

Дрогобича та Стебника 



3.5. Про зміну назв дошкільних навчальних закладів та затвердження 

нових редакцій статутів закладів дошкільної освіти мм. Дрогобича та 

Стебника 

3.6. Про реорганізацію дошкільного навчального закладу № 27 

«Віночок» компенсуючого типу, що знаходяться у комунальній власності та 

затвердження Статуту закладу дошкільної освіти № 25 «Ромашка» загального 

розвитку, що знаходяться у комунальній власності 

3.7. Про реорганізацію дошкільного навчального закладу № 26 

«Калинка» комбінованого типу, що знаходяться у комунальній власності та 

затвердження Статуту закладу дошкільної освіти № 22 «Барвінок» загального 

розвитку, що знаходяться у комунальній власності 

 

4. Питання житлово-комунального господарства 

4.1.  Про проведення щорічного обов'язкового зовнішнього незалежного 

аудиту комунальних підприємств Дрогобицької міської ради. 

4.2.  .  Про затвердження Програми «Фінансування робіт з будівництва,  

реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів 

соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. 

Дрогобичі  на 2019 р.» 

4.3 Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва з 1 січня 2019 року 

 4.4. Про затвердження нової редакції статуту КП «Комбінат міського 

господарства» 

 4.5. Про затвердження нової редакції Статуту КП "Дрогобичводоканал"  

Дрогобицької міської ради . 

4.6. Про затвердження Програми «Внески до статутного капіталу КП 

«Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради та КП «Комбінат міського 

господарства» у 2019 році» 

4.7. Про затвердження Програми «Забезпечення функціонування  КП 

«Управитель Житлово-експлуатаційне об’єднання» Дрогобицької міської 

ради на 2019 р.» 

 

5. Про надання дозволу на розроблення проекту генерального плану м. 

Дрогобича 

6. Про затвердження плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату 

міста Дрогобича до 2030 року 

7. Про затвердження проектів для фінансування за рахунок коштів 

громадського бюджету м. Дрогобича м. Дрогобича». 

 

8. Земельні питання. 

8.1. Про відмову у включенні  в перелік для продажу у затвердженні 

матеріалів з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною  цільового призначення, у припиненні договору оренди 

земельної ділянки. 



8.2. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність . 

          8.3. Про внесення змін до рішень міської ради.   

8.4. Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок. 

8.5. Про затвердження матеріалів з виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

8.6. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

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

власність земельних ділянок. 

8.7. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів . 

8.8. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.  

8.9. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

8.10. Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

8.11. Про надання в оренду земельних ділянок. 

8.12. Про продовження терміну дії рішень міської ради .  

9. Питання приватизації. 

9.1. Про переукладення договорів оренди,  передачу в оренду 

нежитлових  приміщень та встановлення розміру плати за оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності  територіальної  громади м. 

Дрогобича. 

9.2. Про  погодження передачі в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності  територіальної  громади м. Дрогобича. 

9.3. Про надання дозволу на списання основних засобів. 

 10.Різне. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії Р.Грицая 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі: Б.Пристая, О.Дацюка 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  порядку денного ХLІУ сесії Дрогобицької 

міської ради 

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



Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 3) 

 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання “Про обслуговування коштів 

міського бюджету м. Дрогобича у частині бюджету розвитку та власних 

надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору у 

2019 році”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

Питання  знято з розгляду. 

 

О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання  “Про реорганізацію 

дошкільного навчального закладу № 27“Віночок”компенсую чого типу, 

що знаходяться у комунальній власності та затвердження Статуту 

закладу дошкільної освіти № 25 “Ромашка” загального розвитку, що 

знаходяться у комунальній власності” та “Про реорганізацію 

дошкільного навчального закладу № 26 “Калинка” комбінованого типу, 

що знаходяться у комунальній власності та затвердження Статутут 

закладу дошкільної освіти № 22 “Барвінок” загального розвитку, що 

знаходиться у комунальній власності”. 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

Питання зняті з розгляду. 

 

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

затвердження статуту комунального підприємства “Туристично – 

інформаційний центр м. Дрогобича”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

Питання “ Про затвердження статуту комунального підприємства 

“Туристично – інформаційний центр м. Дрогобича” включено до порядку 

денного. 

 



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

дозволу на укладання договору оренди щодо цілісного майнового 

комплексу Державне підприємство “Солевиварювальний Дрогобицький 

завод.” 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 7) 

Питання “Про надання дозволу на укладання договору оренди щодо 

цілісного майнового комплексу Державне підприємство 

“Солевиварювальний Дрогобицький завод” включено до порядку денного. 

 

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

проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки 

(Д.Галицького)”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 8) 

Питання “Про проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки 

(Д.Галицького)” включено до порядку денного. 

 

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

надання дозволу на передачу в оренду нежитлових приміщень та 

встановлення розміру орендної плати ”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

Питання “Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру орендної плати” включено до порядку 

денного. 

 

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

затвердження положення про порядок складання, затвердження та 

контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних 

підприємств охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стебника”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 



Питання “Про затвердження положення про порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я мм. Дрогобича та 

Стебника” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження Програми фінансової підтримки КП “Муніципальна 

варта” ДМР на 2019 рік”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 112) 

Питання “Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 

“Муніципальна варта” ДМР на 2019 рік” включено до порядку денного. 

 

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

затвердження істотних умов енергосервісних договорів”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 12) 

Питання “Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів” 

включено до порядку денного. 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 13) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1563 (рішення № 1563 додається) 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів та запитань. 

Б.Пристай 

О.Балог – незадовільна відповідь на депутатські запити. 

 

Виступив з інформацією про стан роботи Дрогобицької місцевої прокуратури 

Ю.Малахівський – керівник Дрогобицької місцевої прокуратури, старший 

радник юстиції (інформація додається). 

 

Поставили запитання, внесли пропозиції: 

О.Жуковська 

Р.Броницький 

Н.Броварський 

М.Вітульська 



 

Бюджетні питання. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2019 

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 № 14) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1564 (рішення № 1564 додається) 

 

3. 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 – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 15) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1565 (рішення № 1565 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про уточнений міський бюджет м. Дрогобича на 2018 рік. 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 16) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1566 (рішення № 1566 додається) 

 

Питання освіти, культури, медицини, соціальні питання. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про злиття філії Стебницького Народного дому.  

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 17) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1567 (рішення № 1567 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про персональні стипендії 

міського голови в галузі освіти та культури для обдарованих дітей мм. 

Дрогобича та Стебника. 

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



Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 18) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1568 (рішення № 1568 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової Програми “Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу освіти виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради у 2019 році  з оздоровлення та відпочинку дітей 

пільгових категорій”. 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 19) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1569 (рішення № 1569 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про зміну типів та назв загальноосвітніх навчальних закладів 

та затвердження нових редакцій статутів закладів середньої освіти мм. 

Дрогобича та Стебника. 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 20) 

Поставили запитання, висловили свою думку: 

О.Жуковська 

М.Шеремета 

 

О.Дацюк – є такі доповнення та зміни до рішення: 

 - назву рішення викласти в такій редакції: “Про зміну типів та назв 

загальноосвітніх навчальних закладів мм. Дрогобича та Стебитнка”; 

 - п. 2 рішення викласти в такій редакції: “Подати на затвердження 

засновнику нові редакції статутів закладів загальної середньої освіти у 

терміни, передбачені додатком”; 

 - доповнити дане рішення п.3 у такій редакції: “Заклади загальної 

середньої освіти, які набувають статус гімназії, передбачених в пунктах 

першого та другого додатку, припинити набір учнів в десяті класи з 01.09.2019 

року”; 

 - контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму, 

інформації, праці та соціального захисту населення; 

 - у таблиці 2 змінити дату на 01.09.2020 р.; 

 - у таблиці 3 змінити дату на 01.09.2021рік. 

Т.Кучма – на голосування ставляться зміни та доповнення. 



- назву рішення викласти в такій редакції: “Про зміну типів та назв 

загальноосвітніх навчальних закладів мм. Дрогобича та Стебника”; 

 - п. 2 рішення викласти в такій редакції: “Подати на затвердження 

засновнику нові редакції статутів закладів загальної середньої освіти у 

терміни, передбачені додатком”; 

 - доповнити дане рішення п.3 у такій редакції: “Заклади загальної 

середньої освіти, які набувають статус гімназії, передбачених в пунктах 

першого та другого додатку, припинити набір учнів в десяті класи з 01.09.2019 

року”; 

 - контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму, 

інформації, праці та соціального захисту населення; 

 - у таблиці 2 змінити дату на 01.09.2020 р.; 

 - у таблиці 3 змінити дату на 01.09.2021рік. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 21) 

Пропозиції підтримано. 

О.Хрущ – через невідповідність приміщення запропонував у школі № 10 

залишити лише початкову школу. Старші класи перевести у школу № 14. 

О.Дацюк – запропонував прийняти рішення у поданій редакції. Усі зміни і 

доповнення згодом можна зробити. 

О.Хрущ – зняв свою пропозицію, але запропонував розглянути на наступному 

пленарному засіданні. 

Р.Муль – запропонував школу № 14 перевести в ліцей. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 22) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення “Про зміну типів та назв загальноосвітніх 

навчальних закладів  мм. Дрогобича та Стебника” № 1570 (рішення № 1570 

додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про зміну назв дошкільних навчальних закладів та 

затвердження нових редакцій статутів закладів дошкільної освіти мм. 

Дрогобича та Стебника. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 23) 

О.Дацюк – поправка: контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію ради. 



Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 22 

     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 № 1571 (рішення № 1571 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити черговість 

голосування та розглянути гуманітарні питання, які  були додатково включені 

до порядку денного.  

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 26) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

“Туристично – інформаційний центр м. Дрогобича”. 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 27) 

О.Дацюк – прошу внести доповнення: “… у новій редакції”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 28) 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 29) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення “Про затвердження статуту комунального 

підприємства “Туристично – інформаційний центр м. Дрогобича” у новій 

редакції” № 1572 (рішення № 1572 додається) 

 



11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору оренди щодо 

цілісного майнового комплексу Державне підприємство “Солевиварювальний 

Дрогобицький завод”. 

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

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 30) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1573 (рішення № 1573 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

некомерційних підприємств  охорони здоров’я мм. Дрогобича та Стебника. 

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

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 31) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1574 (рішення № 1574 додається) 

 

Питання житлово – комунального господарства, архітектури,  

будівництва. 

Доповідач: А.Янів – голова постійної комісії. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про проведення щорічного обов’язкового зовнішнього 

незалежного аудиту комунальних підприємств Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 32) 

Р.Шагала – прийняття цього рішення тягне за собою грубе порушення 

законодавства. 

 Наше підприємство вже кілька років проводить незалежний аудит. 

 Рішення є політичне. 

О.Хрущ – дане рішення є петиція і повинно бути у такій редакції, яку 

запропоновано автором і ми зобов’язані розглянути його на сесії. 

Т.Кучма – ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ. 

 У десятиденний термін зібрати спільне засідання постійних комісій ради 

з питань планування, бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій та з 

питань житлово – комунального господарства, будівництва, архітектури, 

екології, довкілля, транспорту та зв’язку для розгляду даної петиції та 

запросити на засідання автора петиції. 

 

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



Результати голосування:  за – 2 

     проти – 2 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 33) 

ВИРІШИЛИ: прийняти відхилено. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми “Фінансування робіт з 

будівництва, реконструкції об’єктів житлово – комунального господарства та 

інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури  комунальної 

власності в м. Дрогобичі 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 № 34) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1575 (рішення № 1575 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва з 1 січня 2019 року. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 35) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1576 (рішення № 1576 додається) 

 

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

міського господарства”. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 33) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1577 (рішення № 1577 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Статуту КП 

“Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 37) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1578 (рішення № 1578 додається) 

 



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

КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради та КП “Комбінат 

міського господарств” у 2019 році”. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 38) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1579 (рішення № 1579 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми “Забезпечення функціонування  

КП “Управитель Житлово – експлуатаційне об’єднання” Дрогобицької міської 

ради на 2019 р. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 39) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1580 (рішення № 1580 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту Генерального 

плану м. Дрогобича. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 40) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1581 (рішення № 1581 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану дій сталого енергетичного розвитку 

і клімату міста Дрогобича до 2030 року. 

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

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 41) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1582 (рішення № 1582 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів для фінансування за рахунок 

коштів громадського бюджету м. Дрогобича. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 42) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1583 (рішення № 1583 додається) 

 

Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії. 

О.Хрущ – змінити черговість голосування та розглянути питання “Про 

проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки (вул. 

Д.Галицького). 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 43) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про проведення земельних торгів з продажу земельної 

ділянки (вул. Д.Галицького). 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 44) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1584 (рішення № 1584 додається) 

 

24. 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 і в цілому. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 45) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1585 (рішення № 1585 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про відмову у включенні в перелік для продажу у 

затвердженні матеріалів з виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення, у припиненні 

договору оренди земельної ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 46) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1586 (рішення № 1586 додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 



О.Балог - відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” не беру участі в 

голосуванні даного питання. 

 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 47) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1587 (рішення № 1587 додається) 

 

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

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 48) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1588 (рішення № 1588 додається) 

 

28. 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 – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 49) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1589 (рішення № 1589 додається) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів з виготовлення 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 – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 50) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1590 (рішення № 1590 додається) 

Р.Шагала – для належної життєдіяльності міста потрібно враховувати 

можливості доступу до певних стратегічних об’єктів, у даному випадку 

насосна станція на вул. В.Стуса. 

 

30. 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 – 28 



     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 51) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1591 (рішення № 1591 додається) 

 

31. 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 – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 52) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1592 (рішення № 1592 додається) 

 

32. 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 – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 53) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1593 (рішення № 1593 додається) 

 

33. 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 – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 54) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1594 (рішення № 1594 додається) 

 

34. 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 № 55) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1595 (рішення № 1595 додається) 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

Секретар сесії        Р. Грицай 


