ПРОТОКОЛ
46 сесії Дрогобицької міської ради
VІІ скликання
ІІ пленарне засідання
7 березня 2019 року

сесійна зала

10.00

Всього обрано депутатів – 36
Присутніх на сесії депутатів – 26
Головуючий на сесії – Т.Кучма
Секретар сесії – О.Бичковяк
Лічильна комісія – І.Куць, В.Тюска
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 46 сесії Дрогобицької міської
ради
1.2. Про затвердження Програми оздоровлення дітей учасників АТО (ООС)
мм.Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки
1.3. Про затвердження Програми оздоровлення дітей та молоді з
інвалідністю мм.Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки
1.4. Про прийняття звернення депутатів Дрогобицької міської ради
1.5. Про внесення змін по міській цільовій програмі ”Підготовка та
проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв виконавчих
органів Дрогобицької міської ради у 2019 році”
1.6. Про присвоєння імені Романа Сороки Дрогобицькій дитячій музичній
школі № 2.
1.7. Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів охорони
здоров’я мм.Дрогобича та Стебника на 2019 рік
1.8. Про назву вулиці.
1.9. Про назву скверу.
1.10. Про затвердження рішення виконавчого комітету від 16 серпня 2018
року № 200 та тексту Договору про спільну діяльність з метою реалізації
проекту з будівництва заводу по переробці ТПВ на території міста Дрогобич.
1.11. Про передачу функцій замовника та проектно – кошторисної
документації.
1.12. Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок.

1.13. Про затвердження матеріалів технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу
в оренду земельних ділянок.
1.14. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок.
1.15. Про проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки (вул.
Зварицька).
1.16. Про проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки (вул.
Стрийська).
1.17. Про внесення змін у рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1610
від 31.01.2019 р. «Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових
приміщень та встановлення розміру орендної плати».
1.18. Про затвердження експертних оцінок об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Дрогобича, які підлягають приватизації шляхом
аукціону та про внесення змін у рішення сесії Дрогобицької міської ради.
1.19. Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік.
2. Зняти з розгляду питання “Про затвердження Програми оздоровлення
дітей та молоді з інвалідністю та дітей учасників АТО мм.Дрогобича та
Стебника на 2019-2022 роки”.
Т.Кучма – у зв’язку із відсутністю на сесії О.Скірка, який є лічильником,
пропоную обрати лічильником І.Куця.
На голосування ставиться дана пропозиція.
Результати голосування:
за – 20
проти – 0
утрималось – 0
(результати поіменного голосування додаються № 1)
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного 46 сесії Дрогобицької
міської ради.
Т.Кучма - на голосування ставиться прийняття рішення за основу.
Результати голосування:
за – 21
проти – 0
утрималось – 0
(результати поіменного голосування додаються № 2)
Р.Шагала – пропоную включити до порядку денного питання “Про передачу
функцій замовника та проектно – кошторисної документації”.
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція.
Результати голосування:
за – 19
проти – 0
утрималось – 0
(результати поіменного голосування додаються № 3)

Питання “Про передачу функцій замовника та проектно – кошторисної
документації” включено до порядку денного.
О.Хрущ – пропоную зняти з розгляду питання “Про затвердження
матеріалів проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу у власність земельних ділянок”.
Т.Кучма – у зв’язку із несправністю у системі електронного голосування,
голосування буде відбуватися, шляхом підняття рук.
На голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду питання “Про
затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок”.
1. Андрухів Андрій Васильович
2. Балог Олег Богданович
3. Бернадович Володимир Анатолійович
4. Бичков’як Олена Вікторівна
5. Броварський Назарій Ярославович
6. Броницький Роман Зіновійович
7. Вітульська Марія Іванівна
8. Городинський Михайло Мар’янович
9.Городиський Тарас Іванович
10. Грицай Роман Миколайович
11. Дацюк Олег Юрійович
12. Демко Тарас Іванович
13. Дзюрах Ірина Василівна
14. Жуковська Олена Генадіївна
15. Курчик Роман Михайлович
16. Куць Іван Миколайович
17. Кушлик Юрій Орестович
18. Лазарів Ігор Ярославович
19. Лужецький Мирослав Богданович
20. Майданюк Олег Євгенійович
21. Милян Юрій Михайлович
22. Муль Роман Миколайович
23. Настьошин Степан Євгенович
24. Оленич Сергій Романович
25. Петруняк Тарас Мирославович
26. Пристай Богдан Романович
27. Розлуцький Ігор Миколайович
28. Семенишин Зіновій Миронович
29. Скірко Орест Володимирович
30. Тюска Віктор Миколайович
31. Хрущ Олег Васильович
32.Шагала Роман Миколайович
33. Шевкенич Андрій Іванович
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34. Шеремета Михайло Михайлович
35. Янів Андрій Євстахійович
36. Янів Олена Георгіївна
37. Кучма Тарас Ярославович
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Результати голосування:

за – 23
проти – 0
утрималось – 0
Питання “Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок”
знято з розгляду.
О.Дацюк – пропоную зняти з розгляду питання “Про затвердження
Програми оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю та дітей учасників
АТО м. Дрогобича на 2019 – 2022 роки”.
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція.
1. Андрухів Андрій Васильович
2. Балог Олег Богданович
3. Бернадович Володимир Анатолійович
4. Бичков’як Олена Вікторівна
5. Броварський Назарій Ярославович
6. Броницький Роман Зіновійович
7. Вітульська Марія Іванівна
8. Городинський Михайло Мар’янович
9.Городиський Тарас Іванович
10. Грицай Роман Миколайович
11. Дацюк Олег Юрійович
12. Демко Тарас Іванович
13. Дзюрах Ірина Василівна
14. Жуковська Олена Генадіївна
15. Курчик Роман Михайлович
16. Куць Іван Миколайович
17. Кушлик Юрій Орестович
18. Лазарів Ігор Ярославович
19. Лужецький Мирослав Богданович
20. Майданюк Олег Євгенійович
21. Милян Юрій Михайлович
22. Муль Роман Миколайович
23. Настьошин Степан Євгенович
24. Оленич Сергій Романович
25. Петруняк Тарас Мирославович
26. Пристай Богдан Романович
27. Розлуцький Ігор Миколайович
28. Семенишин Зіновій Миронович
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29. Скірко Орест Володимирович
30. Тюска Віктор Миколайович
31. Хрущ Олег Васильович
32.Шагала Роман Миколайович
33. Шевкенич Андрій Іванович
34. Шеремета Михайло Михайлович
35. Янів Андрій Євстахійович
36. Янів Олена Георгіївна
37. Кучма Тарас Ярославович
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Результати голосування:

за – 23
проти – 0
утрималось – 0
Питання “Про затвердження Програми оздоровлення дітей та молоді з
інвалідністю та дітей учасників АТО м. Дрогобича на 2019 – 2022 роки”
знято з розгляду.
Т.Петруняк – пропоную зняти з розгляду питання “Про затвердження
міської програми щодо стабілізації фінансового стану закладів освіти міст
Дрогобича та Стебника на 2019 – 2022 роки”.
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція.
Результати голосування:
за – 5
проти – 1
утрималось – 5
(результати поіменного голосування додаються № 5)
Дана пропозиція не проходить.
О.Балог – пропоную зняти з розгляду питання “Про затвердження
матеріалів проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу у власність земельних ділянок”.
Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція.
Результати голосування:
за – 5
проти – 2
утрималось – 3
(результати поіменного голосування додаються № 6)
Дана пропозиція не проходить.
Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому.
Результати голосування:
за – 19
проти – 0
утрималось – 0
(результати поіменного голосування додаються № 7)
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1635 (рішення № 1635 додається)

В.Тюска – прошу
П.Старосольському.

надати

слово

міському

голові

м.

Стебника

П.Старосольський, міський голова м. Стебника – зачитав рішення
Стебницької міської ради (додається).
Т.Кучма – доручення управлінню фінансів: подати усі програми за останні 3
роки щодо виділення коштів для м. Стебника.
Доручення відділу правового забезпечення: згідно з чинним
законодавством передати усі кошти, які виділено державою, на фінансування
освіти, культури, медицини у розпорядження м. Стебника.
Р.Броницький – програму потрібно доопрацювати або провести голосування
по кожному пунктові окремо.
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми щодо стабілізації
фінансового стану закладів освіти міст Дрогобича та Стебника на 2019 – 2022
роки.
Доповідач: О.Дацюк – голова комісії.
Співдоповідач: П.Сушко, начальник відділу освіти – акцентував свою увагу на
таких питаннях:
- при обговоренні питання щодо зміни типів та назв загальноосвітніх
навчальних закладів проводилися зустрічі з керівниками навчальних закладів,
проводилась інформаційна робота з педагогічними ти батьківськими
колективами, враховувалися усі зауваження;
- за рахунок міського бюджету фінансується утримання дошкільних
навчальних закладів, позашкільних закладів, технічний персонал, оплата
комунальних послуг;
- з державного бюджету надано субвенцію в сумі 118 млн. на заробітну
плату працівникам освіти (все інше фінансується з міського бюджету) і в цю
суму закладено дефіцит в сумі 17 млн. 899 тис. грн., який не є покритий;
- вжито всіх заходів для недопущення критичної ситуації з
фінансуванням галузі освіти;
- відповідно до ЗУ “Про освіту” передбачено фінансову автономію
освіти;
- відповідно до ЗУ “Про освіту” є лише три типи навчальних закладів;
- при підготовці проекту рішення щодо зміни типів та назв навчальних
закладів
керувалися:
профільністю,
поглибленим
вивченням
предметів,наявністю необхідної кількості учнів у старших класах;
- навчальні заклади, які стають ліцеями, мають право в умовах
двохрічної старшої школи запровадити профільне навчання;
- на підставі рішення щодо зміни типів та назв навчальних закладів було
підготовлено програму про стабілізацію фінансового стану закладів освіти;

- відповідно до законодавства: за працівника, який працює не на повну
ставку, сплачується єдиний соціальний внесок. Тому стоїть завдання
зменшити кількість працівників, які працюють не на повну ставку;
- у Статутах навчальних закладів є невідповідність щодо поділу класів
на групи вивчення окремих предметів;
- з 1 вересня 2019 року поділ класів на групи вивчення окремих
предметів проводити лише відповідно до ЗУ “Про освіту” та наказу
Міністерства освіти;
- заплановані нами заходи, у 2019 році дадуть економію коштів 2
млн.982 тис. грн.. У 2020 році очікувана економія – 6 млн. 299тис.грн.
- відповідно до Бюджетного кодексу України місцева рада може
передати кошти на здійснення окремих придатків у вигляді міжбюджетних
трансфертів іншій місцевій раді;
- на утримання одного класу потрібно 300 тис. грн.
Виступили:
Р.Броницький
Т.Демко – запропонував оголосити перерву для підготовки проекту рішення,
запропонованого Стебницькою міською радою, та включити його до порядку
денного.
О.Дацюк – питання потребує компромісу та позитивного результату.
Організувати спільні зустрічі міст Дрогобича та Стебника для підготовки
цього питання.
Р.Курчик
В.Паляр – голова ініціативної групи батьків школи № 14.
Т.Кучма – міський голова
В.Кондзьолка – директор КУ “Інститут міста Дрогобича”
Т.Петруняк
Оголошено перерву на півгодини.

Міський голова

Т.Кучма

Секретар сесії

О.Бичковяк

