
 

ПРОТОКОЛ 

46  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

ІІІ пленарне засідання 

 

11 березня 2019 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 27 

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. 

 

Т.Демко – прошу включити в порядок денний питання освіти м.Стебника 

Т.Кучма – роз’яснив питання затвердження міської програми щодо 

стабілізації фінансового стану закладів освіти міст Дрогобича та Стебника на 

2019-2022 роки 

Р.Броницький – я проголосував за проект рішення, але якби знав таку 

ситуацію, то не голосував би. 

В.Тюска – порушується Регламент, а минулого пленарного засідання 

внесено 22 проекти рішень, це не порушення Регламенту? 

О.Хрущ – веде сесію 

Т.Петруняк – прошу повернутися до розгляду порядку денного і внести на 

розгляд проект рішення щодо освіти в м.Стебнику 

О.Хрущ – голови фракцій збиралися перед засіданням сесії в міського 

голови. І вирішили це питання перенести на засідання 47 сесії, яка 

відбудеться 21 березня 2019 року. Ми проводили зустрічі з директорами шкіл 

і пропонували їм вносити свої бачення щодо програми. Питання в бюджеті. 

Нам бракує 18 млн.грн. на освіту. І ми маємо приймати якісь рішення, що не 

суперечить чинному законодавству. 

Р.Курчик – питання дуже гостре і не можна сидіти і мовчати. Виконавча 

гілка влади як завжди хоче перенести проблемні питання на депутатський 

корпус. Треба було опрацювати це питання з директорами шкіл і батьками. 

О.Балог – проблема у виконавчій гілці влади, а саме: у заступнику міського 

голови з соціальних та гуманітарних питань, але ми маємо врегулювати це 

питання. 

Р.Броницький – треба змінити правила гри. Є закон і ми маємо його 

дотримуватись. Я складаю повноваження як член постійної комісії ради з 



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

інформації, охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення. 

О.Хрущ – оголошую перерву на 10 хвилин. 

О.Дацюк -  заходи щодо стабілізації освіти має проводити виконавча гілка 

влади.. 

Т.Кучма – у нас дефіцит у бюджеті 18 млн.грн. У освітній галузі роздуті 

штати. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  міської програми щодо стабілізації 

фінансового стану закладів освіти міст Дрогобича та Стебника на 2019-2022 

роки. 

 

О.Дацюк -  Пропоную цей проект рішення зняти з розгляду 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

 (результати поіменного голосування додаються № 1) 

Даний проект рішення знято з розгляду 

 

Земельні питання. 

Доповідач: І.Дзюрах – голова комісії 

 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у затвердженні матеріалів 

з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у 

наданні в оренду земельних ділянок у включенні в перелік для продажу 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

І.Дзюрах – прошу зняти з розгляду проекту рішення п.п.1.48; 1.101; 2.3; 

1.72; 1.69 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 3) 

 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються № 4) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1636 (рішення № 1636 додається) 

 

3. 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 – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1637 (рішення № 1637 додається) 

 

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

Т.Кучма – М.Шеремета не бере участі в голосуванні відповідно до ЗУ “Про 

запобігання корупції”. 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1638 (рішення № 1638 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ:   Про надання дозволу на зміну цільового призначення 

земельної  ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 7) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1639 (рішення № 1639 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ:   Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою  щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів та 

передачу в  оренду 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 № 8) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1640 (рішення № 1640 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ:   Про зміну цільового призначення земельної  ділянки. 

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 № 1641 (рішення № 1641 додається) 

8. СЛУХАЛИ:   Про затвердження матеріалів  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та технічної документації з землеустрою щодо 

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

постійне користування земельної ділянки під об’єктами нерухомого майна. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1642 (рішення № 1642 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ:   Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для індивідуального садівництва 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 № 11) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1643 (рішення № 1643 додається) 

 

10.  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 № 12) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1644 (рішення № 1644 додається) 

 

11.  СЛУХАЛИ:   Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 13) 

Р.Муль -  у нас є близько 90 заяв на узаконення та  встановлення гаражів біля 

будинків 

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



Результати голосування:  за – 16 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 14) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилити. 

 

12.  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. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 15) 

І.Дзюрах – прошу зняти з розгляду п.1.4 (ТзОВ ”Разом”) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 8 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 16) 

Дана пропозиція не проходить. 

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

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 17) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилити. 

 

13.  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 № 18) 

О.Балог – прошу вилучити з проекту рішення п.1.11 (Цольц Л.М.) 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 19) 

п.1.11 (Цольц Л.М.) знято з розгляду. 

 

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



Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

 (результати поіменного голосування додаються № 20) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1645 (рішення № 1645 додається) 

 

14.  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 – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 21) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1646 (рішення № 1646 додається) 

 

15.  СЛУХАЛИ:    Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування багатоквартирних житлових будинків. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 22) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1647 (рішення № 1647 додається) 

 

16.  СЛУХАЛИ:    Про надання в оренду та продовження терміну оренди 

земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 23) 

І.Дзюрах – прошу зняти з розгляду п.2.1 на до вивчення (ОК ”Єдність-

Разом”) 

Р.Муль – треба давати земельні ділянки в оренду на 10 років 

О.Хрущ – ринок ”Чагарі” не платить оренду за земельну ділянку. Давайте 

вилучимо ці ділянки або заставимо платити орендну плату. 

Т.Кучма – відділу правового забезпечення вивчити питання щодо ринку 

”Чагарі” і подати мені інформацію з подальшим поданням документів у суд 

Р.Росоха – ми втрачаємо кошти від оренди земельних ділянок 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція – зняти п.2.1. 

Результати голосування:  за – 18 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 24) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 25) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1648 (рішення № 1648 додається) 

 

17.  СЛУХАЛИ: Про припинення права  користування земельною ділянкою. 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 26) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1649 (рішення № 1649 додається) 

 

18.  СЛУХАЛИ:     Про надання земельних ділянок лише на територіях де 

затверджені  проекти детальних планів території 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 27) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1650 (рішення № 1650 додається) 

 

19.  СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою 

на площі Ринок, 21. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 28 ) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1651 (рішення № 1651 додається) 

 

Т.Кучма – прошу змінити черговість голосування і проголосувати земельні 

питання, включені до порядку денного на ІІ пленарному засіданні. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 29) 

 



20.  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. 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 30) 

 

І.Дзюрах – прошу зняти з розгляду проекту рішення п.п.1.5; 1.6; 1.7; 1.8 

Т.Кучма - на голосування ставиться пропозиція – зняти п.п.1.5; 1.6; 1.7; 1.8 

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 31) 

 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 32) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1652 (рішення № 1652 додається) 

 

21.  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 – 14 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 33) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

22.  СЛУХАЛИ:     Про проведення земельних торгів з продажу земельної  

ділянки (вул. Зварицька). 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 34) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1653 (рішення № 1653 додається) 

 

23.  СЛУХАЛИ:     Про проведення земельних торгів з продажу земельної  

ділянки (вул. Стрийська). 

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

Результати голосування:  за – 20 



     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 35) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1654 (рішення № 1654 додається) 

 

24.  СЛУХАЛИ:     Про затвердження Програми оздоровлення дітей 

учасників АТО (ООС) мм.Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 36) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1655 (рішення № 1655 додається) 

 

25.  СЛУХАЛИ:     Про затвердження Програми оздоровлення дітей та 

молоді з інвалідністю мм.Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 37) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1656 (рішення № 1656 додається) 

 

26.  СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення депутатів  Дрогобицької 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 № 38) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1657 (рішення № 1657 додається) 

 

27.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін по міській цільовій програмі ”Підготовка 

та проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів  Дрогобицької міської ради у 2019 році”. 

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

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 39) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1658 (рішення № 1658 додається) 

 

28.  СЛУХАЛИ: Про присвоєння імені Романа Сороки Дрогобицькій дитячій 

музичній школі № 2. 

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



Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 40) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1659 (рішення № 1959 додається) 

 

29.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів 

охорони здоров’я мм.Дрогобича та Стебника на 2019 рік. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 41) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1660 (рішення № 1660 додається) 

 

30.  СЛУХАЛИ: Про назву  вулиці. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 42) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1661 (рішення № 1661 додається) 

 

31.  СЛУХАЛИ: Про назву скверу. 

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 № 1662 (рішення № 1662 додається) 

 

32.  СЛУХАЛИ: 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 

Доповідач: - Ю.Кушлик голова постійної комісії ради 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 44) 

Ю.Кушлик – пропоную додати проект рішення: п. 5 “У разі непродажу 

об’єктів комунальної власності, зазначених у даному рішенні, на аукціоні без 

умов, за ціною не нижче стартової, рішення сесії № 1429 від 29.11.2018 р. 

“Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають 



продажу на конкурентних засадах шляхом проведення електронного 

аукціону”, вважати таким, що втратило чинність”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 45) 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 46) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1663 (рішення № 1663 додається) 

 

33.  СЛУХАЛИ: 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». 

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

Результати голосування:  за – 17 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 47) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

34.  СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 48) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1664 (рішення № 1664 додається) 

 

35.  СЛУХАЛИ:  Про передачу функцій замовника та проектно – 

кошторисної документації (водоканал) 

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 № 1665 (рішення № 1665 додається) 

 

36.  СЛУХАЛИ:  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. 

В.Тюска – цей проект рішення необхідно розглянути на засіданнях кожної 

постійної комісії ради 

Р.Муль – ставте на голосування проект рішення 

Ю.Кміть – представник ”Еко Вейст Рісайклінг - Дрогобич” – договір дуже 

жорсткий і терміни стислі 

Р.Курчик – коли ви подали угоду у міську раду? 

Ю.Кміть – у вересні. Перед новим роком договір був опрацьований на 90 %. 

О.Хрущ -  є претензії до виконавчої гілки влади. Депутатський корпус не 

бачив договору, а приймати рішення нам. Тому пропоную перенести цей 

проект рішення на засідання 47 сесії, яка відбудеться 21 березня 2019 року. 

Це майже 20 га землі. Я хочу зрозуміти і з’ясувати це для себе. 

Р.Курчик – давайте залишимося на годину і обговоримо це питання і після 

того можна голосувати. 

Т.Кучма – давайте скличемо позачергову сесію з цього питання 15.03.2019 

року о 12.00 

Т.Кучма – на голосування ставиться перенести даний проект рішення на 

розгляд засідання позачергової сесії. 

 

1. Андрухів Андрій Васильович   - за 

2. Балог Олег Богданович    - утримався 

3. Бернадович Володимир Анатолійович   - відсутній 

4. Бичков’як Олена Вікторівна   - за 

5. Броварський Назарій Ярославович  - відсутній 

6. Броницький Роман Зіновійович   - за 

7. Вітульська Марія Іванівна    - за 

8. Городинський Михайло Мар’янович  - за 

9.Городиський Тарас Іванович   - за 

10. Грицай Роман Миколайович   - відсутній 

11. Дацюк Олег Юрійович    - за 

12. Демко Тарас Іванович    - відсутній 

13. Дзюрах Ірина Василівна    - за 

14. Жуковська Олена Генадіївна   - відсутня 

15. Курчик Роман Михайлович   - за 

16. Куць Іван Миколайович    - за 

17. Кушлик Юрій Орестович    - за 

18. Лазарів Ігор Ярославович    - відсутній 

19. Лужецький Мирослав Богданович  - за 

20. Майданюк Олег Євгенійович   - за 

21. Милян Юрій Михайлович   - відсутній 

22. Муль Роман Миколайович   - за 

23. Настьошин Степан Євгенович   - відсутній 

24. Оленич Сергій Романович   - за 

25. Петруняк Тарас Мирославович   - за 



26. Пристай Богдан Романович   - за 

27. Розлуцький Ігор Миколайович   - відсутній 

28. Семенишин Зіновій Миронович  - за 

29. Скірко Орест Володимирович   - відсутній 

30. Тюска Віктор Миколайович   - за 

31. Хрущ Олег Васильович    - за 

32.Шагала Роман Миколайович   - за 

33. Шевкенич Андрій Іванович   - відсутній 

34. Шеремета Михайло Михайлович  - за 

35. Янів Андрій Євстахійович   - відсутній 

36. Янів Олена Георгіївна    - відсутній 

37. Кучма Тарас Ярославович   - за 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

Даний проект рішення перенесено на розгляд засідання позачергової 

сесії 

 

37.  СЛУХАЛИ:  Про передачу функцій замовника та проектно-кошторисної 

документації (КП ”КМГ”) 

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

 

1. Андрухів Андрій Васильович   - за 

2. Балог Олег Богданович    - утримався 

3. Бернадович Володимир Анатолійович   - відсутній 

4. Бичков’як Олена Вікторівна   - за 

5. Броварський Назарій Ярославович  - відсутній 

6. Броницький Роман Зіновійович   - утримався 

7. Вітульська Марія Іванівна    - за 

8. Городинський Михайло Мар’янович  - за 

9.Городиський Тарас Іванович   - за 

10. Грицай Роман Миколайович   - відсутній 

11. Дацюк Олег Юрійович    - за 

12. Демко Тарас Іванович    - відсутній 

13. Дзюрах Ірина Василівна    - за 

14. Жуковська Олена Генадіївна   - відсутня 

15. Курчик Роман Михайлович   - за 

16. Куць Іван Миколайович    - за 

17. Кушлик Юрій Орестович    - за 

18. Лазарів Ігор Ярославович    - відсутній 

19. Лужецький Мирослав Богданович  - за 

20. Майданюк Олег Євгенійович   - за 

21. Милян Юрій Михайлович   - відсутній 

22. Муль Роман Миколайович   - за 



23. Настьошин Степан Євгенович   - відсутній 

24. Оленич Сергій Романович   - за 

25. Петруняк Тарас Мирославович   - відсутній 

26. Пристай Богдан Романович   - за 

27. Розлуцький Ігор Миколайович   - відсутній 

28. Семенишин Зіновій Миронович  - за 

29. Скірко Орест Володимирович   - відсутній 

30. Тюска Віктор Миколайович   - за 

31. Хрущ Олег Васильович    - за 

32.Шагала Роман Миколайович   - за 

33. Шевкенич Андрій Іванович   - відсутній 

34. Шеремета Михайло Михайлович  - за 

35. Янів Андрій Євстахійович   - відсутній 

36. Янів Олена Георгіївна    - відсутній 

37. Кучма Тарас Ярославович   - за 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1666 (рішення № 1666 додається) 

 

38.  СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік 

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

1. Андрухів Андрій Васильович   - за 

2. Балог Олег Богданович    - утримався 

3. Бернадович Володимир Анатолійович   - відсутній 

4. Бичков’як Олена Вікторівна   - за 

5. Броварський Назарій Ярославович  - відсутній 

6. Броницький Роман Зіновійович   - за 

7. Вітульська Марія Іванівна    - за 

8. Городинський Михайло Мар’янович  - за 

9.Городиський Тарас Іванович   - за 

10. Грицай Роман Миколайович   - відсутній 

11. Дацюк Олег Юрійович    - за 

12. Демко Тарас Іванович    - відсутній 

13. Дзюрах Ірина Василівна    - за 

14. Жуковська Олена Генадіївна   - відсутня 

15. Курчик Роман Михайлович   - за 

16. Куць Іван Миколайович    - за 

17. Кушлик Юрій Орестович    - за 

18. Лазарів Ігор Ярославович    - відсутній 

19. Лужецький Мирослав Богданович  - за 

20. Майданюк Олег Євгенійович   - за 

21. Милян Юрій Михайлович   - відсутній 



22. Муль Роман Миколайович   - за 

23. Настьошин Степан Євгенович   - відсутній 

24. Оленич Сергій Романович   - за 

25. Петруняк Тарас Мирославович   - відсутній 

26. Пристай Богдан Романович   - за 

27. Розлуцький Ігор Миколайович   - відсутній 

28. Семенишин Зіновій Миронович  - за 

29. Скірко Орест Володимирович   - відсутній 

30. Тюска Віктор Миколайович   - за 

31. Хрущ Олег Васильович    - за 

32.Шагала Роман Миколайович   - за 

33. Шевкенич Андрій Іванович   - відсутній 

34. Шеремета Михайло Михайлович  - за 

35. Янів Андрій Євстахійович   - відсутній 

36. Янів Олена Георгіївна    - відсутній 

37. Кучма Тарас Ярославович   - за 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1667 (рішення № 1667 додається) 

 

39.  СЛУХАЛИ:  Про затвердження нової редакції статуту КП ”Комбінат 

міського господарства” 

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

1. Андрухів Андрій Васильович   - за 

2. Балог Олег Богданович    - утримався 

3. Бернадович Володимир Анатолійович   - відсутній 

4. Бичков’як Олена Вікторівна   - за 

5. Броварський Назарій Ярославович  - відсутній 

6. Броницький Роман Зіновійович   - утримався 

7. Вітульська Марія Іванівна    - за 

8. Городинський Михайло Мар’янович  - за 

9.Городиський Тарас Іванович   - за 

10. Грицай Роман Миколайович   - відсутній 

11. Дацюк Олег Юрійович    - за 

12. Демко Тарас Іванович    - відсутній 

13. Дзюрах Ірина Василівна    - за 

14. Жуковська Олена Генадіївна   - відсутня 

15. Курчик Роман Михайлович   - за 

16. Куць Іван Миколайович    - за 

17. Кушлик Юрій Орестович    - за 

18. Лазарів Ігор Ярославович    - відсутній 

19. Лужецький Мирослав Богданович  - за 

20. Майданюк Олег Євгенійович   - за 



21. Милян Юрій Михайлович   - відсутній 

22. Муль Роман Миколайович   - за 

23. Настьошин Степан Євгенович   - відсутній 

24. Оленич Сергій Романович   - за 

25. Петруняк Тарас Мирославович   - відсутній 

26. Пристай Богдан Романович   - за 

27. Розлуцький Ігор Миколайович   - відсутній 

28. Семенишин Зіновій Миронович  - за 

29. Скірко Орест Володимирович   - відсутній 

30. Тюска Віктор Миколайович   - за 

31. Хрущ Олег Васильович    - за 

32.Шагала Роман Миколайович   - за 

33. Шевкенич Андрій Іванович   - відсутній 

34. Шеремета Михайло Михайлович  - за 

35. Янів Андрій Євстахійович   - відсутній 

36. Янів Олена Георгіївна    - відсутній 

37. Кучма Тарас Ярославович   - за 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1668 (рішення № 1668 додається) 

 

40.  СЛУХАЛИ:  Про затвердження істотних умов енергосервісних 

договорів 

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

1. Андрухів Андрій Васильович   - за 

2. Балог Олег Богданович    - утримався 

3. Бернадович Володимир Анатолійович   - відсутній 

4. Бичков’як Олена Вікторівна   - за 

5. Броварський Назарій Ярославович  - відсутній 

6. Броницький Роман Зіновійович   - за 

7. Вітульська Марія Іванівна    - за 

8. Городинський Михайло Мар’янович  - за 

9.Городиський Тарас Іванович   - за 

10. Грицай Роман Миколайович   - відсутній 

11. Дацюк Олег Юрійович    - за 

12. Демко Тарас Іванович    - відсутній 

13. Дзюрах Ірина Василівна    - за 

14. Жуковська Олена Генадіївна   - відсутня 

15. Курчик Роман Михайлович   - за 

16. Куць Іван Миколайович    - за 

17. Кушлик Юрій Орестович    - за 

18. Лазарів Ігор Ярославович    - відсутній 

19. Лужецький Мирослав Богданович  - за 



20. Майданюк Олег Євгенійович   - за 

21. Милян Юрій Михайлович   - відсутній 

22. Муль Роман Миколайович   - за 

23. Настьошин Степан Євгенович   - відсутній 

24. Оленич Сергій Романович   - за 

25. Петруняк Тарас Мирославович   - відсутній 

26. Пристай Богдан Романович   - за 

27. Розлуцький Ігор Миколайович   - відсутній 

28. Семенишин Зіновій Миронович  - за 

29. Скірко Орест Володимирович   - відсутній 

30. Тюска Віктор Миколайович   - за 

31. Хрущ Олег Васильович    - за 

32.Шагала Роман Миколайович   - за 

33. Шевкенич Андрій Іванович   - відсутній 

34. Шеремета Михайло Михайлович  - за 

35. Янів Андрій Євстахійович   - відсутній 

36. Янів Олена Георгіївна    - відсутній 

37. Кучма Тарас Ярославович   - за 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1669 (рішення № 1669 додається) 

 

 

 

Міський голова         Т.Кучма 

 

Секретар сесії         О.Бичковяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


