
 ПРОТОКОЛ 

45 позачергової  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

4 лютого 2019 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 26 

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 п’ятої позачергової 

сесії Дрогобицької міської ради. 

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

3. Про затвердження нової редакції статуту КП “Комбінат міського 

госпродарства”.  

4.Різне. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії Р.Грицая 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 

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

О.Дацюка 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  порядку денного 45 позачергової сесії 

Дрогобицької міської ради 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 3) 

 



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

затвердження статуту комунального підприємства “Туристично – 

інформаційного центру м. Дрогобича” у новій редакції”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

Питання “Про затвердження статуту комунального підприємства 

“Туристично – інформаційного центру м. Дрогобича” у новій редакції” 

включено до порядку денного. 

 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1618(рішення № 1618 додається) 

 

2. 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 – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1619 (рішення № 1619 додається) 

 

3. 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 – 13 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 7) 

 

О.Балог – зі статутом депутати не ознайомлені. 

 Цим рішенням А.Яніва зобов’язується подати документи для реєстрації 

нової редакції Статуту, але він від завтрашнього дня звільнений із займаної 

посади. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: повернутися до розгляду 

питання “Про затвердження нової редакції статуту КП “Комбінат міського 

господарства”. 



 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 8) 

 

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

міського господарствап”.  

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1620 (рішення № 1620 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

“Туристично – інформаційного центру м. Дрогобича” у новій редакції. 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії ради  

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1621 (рішення № 1621 додається) 

 

О.Балог – звернувся з проханням посприяти у розпуску та відновленні 

електроенергії в буд. № 18 на вул.. Шептицького. 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

Секретар сесії        Р. Грицай 


