
ПРОТОКОЛ 

44  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

ІІ пленарне засідання 

 

31 січня  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 24 

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: 

1.1. Про внесення змін до порядку денного 44 сесії Дрогобицької 

міської ради. 

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

1.3. Про затвердження комплексної Програми «Розвиток туризму в 

місті Дрогобичі 2019-2021 роки зі змінами та доповненнями у 2019 році». 

1.4. Про внесення змін у Програму Сприяння реалізації стратегії 

розвитку М.Дрогобича на 2016-2018 роки.  

          1.5. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2017 року № 

957.   

1.6.Про затвердження матеріалів  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу в постійне користування земельної 

ділянки. 

1.7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,2162 га по вул. Зварицькій включеної в перелік 

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

виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

1.8. Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок. 

1.9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,1449 га по вул. Стрийській включеної в перелік 

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

виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

          1.10. Про розгляд електронної петиції щодо створення скверу «Садиба 

родини Коссаків». 

1.11. Про затвердження «Положення про умови виділення громадянам 

земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва в районі 



вулиці Паркової у місті Дрогобичі» у відведеному кварталі забудови 

відповідно до Детального плану території . 

1.12. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

”Муніципальна варта” Дрогобицької міської ради в новій редакції 

1.13. Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого 

самоврядування ”Асоціація відкритих міст” 

1.14. Звіт секретаря міської ради.  

1.15. Про передачу земельної ділянки в постійне користування, для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на 

вул. Стуса-Наливайка.   

1.16. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного 44 сесії Дрогобицької 

міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 

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

земельної ділянки в постійне користування, для будівництво та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Стуса – 

Наливайка” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

Питання “Про передачу земельної ділянки в постійне користування, для 

будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

на вул. Стуса – Наливайка” включено до порядку денного. 

 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 3) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1596 (рішення № 1596 додається) 

 

Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії ради. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок. 

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



Результати голосування:  за – 21 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1597 (рішення № 1597 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішення міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1598 (рішення № 1598 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2017 

року № 957. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1599 (рішення № 1599 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу в постійне користування 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 № 7) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1600 (рішення № 1600 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,2162 га по вул. Зварицькій включеної в перелік 

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

виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 8) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1601 (рішення № 1601 додається) 

 



7. 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 – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1602 (рішення № 1602 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,1449 га по вул.. Стрийській включеної в перелік 

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

виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1603 (рішення № 1603 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо створення скверу 

“Садиба родини Коссаків” 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 11) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1604 (рішення № 1604 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження “Положення про умови виділення 

громадянам земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва в 

районі вулиці Паркової у місті Дрогобичі” у відведеному кварталі забудови 

відповідно до Детального плану території. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 12) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1605 (рішення № 1605 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки в постійне користування, 

для обслуговування багатоквартирних житлових будинків на вул. Стуса – 

Наливайка. 

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

цілому. 



Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 13) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1606 (рішення № 1606 додається) 

 

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

нежитлових приміщень та встановлення розміру плати за оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 14) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1607 (рішення № 1607 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: Про погодження передачі 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 – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 15) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1608 (рішення № 1608 додається) 

 

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

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 16) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1609 (рішення № 1609 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру орендної плати. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 17) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1610 (рішення № 1610 додається) 

 

16. СЛУХАЛИ:   Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 

“Муніципальна варта” ДМР на 2019 р. 

Доповідач: Р.Курчик – голова постійної комісії ради. 



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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 18) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1611 (рішення № 1611 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ:   Про затвердження істотних умов енергосервісних 

договорів. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 19) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1612 (рішення № 1612 додається) 

 

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

2019 рік. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 20) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1613 (рішення № 1613 додається) 

 

19. СЛУХАЛИ:   Про затвердження комплексної Програми “Розвиток 

туризму в місті Дрогобичі 2019 – 2021 роки зі змінами та доповненнями у 

2019 році”. 

Доповідач: І.Чава – директор КП “Туристично – інформаційний центр м. 

Дрогобича”. 

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 № 1614 (рішення № 1614 додається) 

 

20. СЛУХАЛИ:   Про внесення змін у Програму Сприяння реалізації 

стратегії розвитку м. Дрогобича на 2016 – 2018 роки. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 22) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1615 (рішення № 1615 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ:   Про затвердження статуту комунального підприємства 

“Муніципальна варта” Дрогобицької міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 8 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 23) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

22. СЛУХАЛИ:   Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого 

самоврядування “Асоціація відкритих міст”. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 24) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1616 (рішення № 1616 додається) 

 

23. СЛУХАЛИ:   Звіт про роботу секретаря міської ради. 

Доповідач: О.Хрущ – секретар міської ради. 

Р.Курчик  - які зміни плануються вносити до Регламенту Дрогобицької 

міської ради? 

О.Хрущ – ведеться робота спільно з регламентною комісією по внесенню 

певних змін до Регламенту ради.  

 Основні зміни будуть стосуватися участі депутатів у підготовці 

проектів рішень на розгляд сесії та доповіді цих питань. 

 Детально вивчити питання щодо розгляду петицій та підготувати 

положення. 

О.Дацюк – для детальнішого вивчення окремих питань проводити спільні 

засідання постійних комісій. 

О.Хрущ – погоджуюсь з вашою пропозицією. Також потрібно проводити 

зустрічі з головами фракцій. 

О.Дацюк – внести зміни у склад комісії з перейменування вулиць та 

відновити її роботу. 

Р. Броницький – дуже багато додаткових питань, які депутати не встигають 

їх опрацювати. 

О.Хрущ – про скликання сесії оголошується заздалегідь, але є питання, які 

потребують негайного розгляду. 

Проводимо по два пленарних засідання, щоб на чергову сесію не 

накопичувалося багато питань. 

 Прошу подати від комісій чи фракцій свої пропозиції щодо змін до 

Регламенту. 



Б.Пристай – окремі депутати запрошують на сесію громадян міста, які в 

свою чергу перешкоджають вести сесію. Прошу провести роз’яснювальну 

роботу з цими депутатами. 

 У Регламент внести доповнення, яким було б заборонено без особливої 

потреби залишати (виходити) із сесійної зали. 

О.Хрущ -  робота сесії є відкрита. 

 Але ми своїм рішенням можемо позбавити права бути присутнім на 

сесії тих осіб, які перешкоджають у роботі. 

 Будемо при перегляді Регламенту обговорювати пропозицію щодо 

реєстрації на сесії присутніх. А також перед початком сесії оголошувати 

прізвища гостей, запрошених. 

 Запрошувати розпорядників  коштів на сесію під час розгляду їхніх 

питань. 

О.Броварський – запропонував на черговій сесії заслухати звіт про роботу 

директора КП “Департамент міського господарства”. 

О.Хрущ – кожен депутат може подати звернення з пропозицією заслухати 

звіт будь якого керівника.  

Т.Кучма – зауважив про те, що депутати змінили принцип своєї роботи. 

Депутати напрацьовують варіанти вирішення проблем на округах та в місті. 

 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 25) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1617 (рішення № 1617  додається) 

 

РІЗНЕ. 

Р.Броницький – наголосив на необхідності виконання своїх обов’язків 

виконавчої гілки влади. 

 

Р.Шагала – інформував депутатів про підписання Наказу Міністерства 

житлово – комунального господарства про комерційний облік,який дає 

більші можливості для комунальних підприємств. 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

Секретар сесії        Р. Грицай 


