
 

ПРОТОКОЛ 

48  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

ІІ пленарне засідання 

29 березня 2019 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 30 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – С.Настьошин  

Лічильна комісія – О.Балог, Р.Грицай 

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 48 сесії Дрогобицької міської 

ради. 

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

1.3. Про передачу на баланс території парку 1м...Б.Хмельницького в 

м.Дрогобич Львівської області. 

1.4. Про затвердження Положення ”Про Фонд охорони навколишнього 

природного середовища міської ради”. 

1.5. Про надання дозволу на списання основних засобів. 

1.6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у постійне 

користування. 

1.7. Про передачу на баланс нежитлової будівлі за адресою: м. Дрогобич, 

вул. Стрийська, 98. 

1.8. Про внесення змін до рішення міської ради. 

1.9. Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок . 

1.10. Про затвердження матеріалів  технічної документації із 

землеустрою щодо відведення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

на земельну ділянку на вул. М. Грушевського. 

1.11. Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою  щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна та передачу в 

оренду земельних ділянок. 

1.12. Про затвердження матеріалів технічної документації з землеустрою 

щодо поділу та  об’єднання земельної ділянки та включення в перелік  для 

продажу на земельних торгах земельної ділянки.  



1.13. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вул. 

Котляревського. 

1.14. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вул. 

Фабричній 

1.15. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів.  

1.16. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок . 

1.17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) під об’єктами нерухомого майна. 

1.18. Про надання дозволу на розроблення  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

1.19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна на вул. В. 

Великого. 

1.20.Про продаж земельної ділянки у власність.  

 2. Зняти з розгляду питання “Про внесення змін до рішення 44 сесії 

сьомого скликання  Дрогобицької міської ради від 24.01.2019 року № 1570 

”Про зміну типів та назв загальноосвітніх навчальних закладів мм.Дрогобича 

та Стебника”. 

 

Т.Демко – озвучив звернення до громади м. Дрогобича щодо виборів 

Президента України. 

 

1.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до порядку денного 48 сесії Дрогобицької 

міської ради. 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 45) 

 

А.Андрухів – запропонував не виносити на розгляд сесії велику кількість 

додаткових питань, оскільки, депутати не встигають ознайомитися з ними. 

 

О.Хрущ – прошу зняти з розгляду питання “Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у постійне користування” 

Т.Кучма - на голосування ставиться пропозиція: зняти  з розгляду дане 

питання. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 46) 



Питання “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у постійне 

користування”  знято з розгляду. 

 

Т.Демко – пропоную зняти з розгляду усі питання, крім бюджетних. 

О.Майданюк – пропоную зняти з розгляду питання “Про передачу на баланс 

нежитлової будівлі за адресою: м. Дрогобич, вул. Самбірська, 98” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 47) 

Питання “Про передачу на баланс нежитлової будівлі за адресою: м. 

Дрогобич, вул. Самбірська, 98” знято з розгляду. 

 

Р.Грицай – пропоную розглянути лише ті питання, які стосуються наповнення 

міського бюджету. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду усі питання, 

крім тих, які стосуються наповнення міського бюджету. 

Результати голосування:  за – 9 

     проти – 0 

     утрималось – 6 

(результати поіменного голосування додаються № 48) 

Пропозиція не проходить. 

 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 49) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1700 (рішення № 1700 додається) 

 

2.  СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального підприємства 

“Муніципальна варта” Дрогобицької міської ради” в новій редакції. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 50) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1701 (рішення № 1701 додається) 

 

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

2019 рік. 

Доповідач: Т.Василиків – заступник начальника фінансового управління. 



Н.Броварський – прошу врахувати депутатські кошти Н.Броварського та 

В.Бернадовича. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 51) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1702 (рішення № 1702 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс території парку ім.. Б.Хмельницького 

в м. Дрогобич Львівської області. 

Доповідач: Р.Москалик – директор департаменту міського господарства. 

В.Бернадович – дане питання не розглядалося на засіданні земельної комісії. 

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

Результати голосування:  за – 6 

     проти – 4 

     утрималось – 11 

(результати поіменного голосування додаються № 52) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення “Про фонд охорони 

навколишнього природного середовища міської ради”. 

Доповідач: Р.Москалик – директор департаменту міського господарства. 

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 № 1703 (рішення № 1703 додається) 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії. 

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

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 54) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1704 (рішення № 1704 додається) 

 

Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії ради з питань регулювання 

земельних відносин. 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської 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 № 55) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1705 (рішення № 1705 додається) 

 

8.  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 – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 56) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1706 (рішення № 1706 додається) 

 

9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів технічної документації із 

землеустрою щодо відведення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

на земельну ділянку на вул.. М.Грушевського. 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 57) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1707 (рішення № 1707 додається) 

 

10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна та передачу в 

оренду земельних ділянок. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 58) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1708 (рішення № 1708 додається) 

 

11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки  та включення в 

перелік для продажу на земельних торгах земельної ділянки. 

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

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 59) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1709 (рішення № 1709 додається) 

 



12.  СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вул.. 

Котляревського. 

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

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 60) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1710 (рішення № 1710 додається) 

 

13.  СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вул. 

Фабричній. 

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

Результати голосування:  за – 19 

     проти – 0 

     утрималось – 3 

(результати поіменного голосування додаються № 61) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1711 (рішення № 1711 додається) 

 

14.  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. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 62) 

 

І.Дзюрах – прошу дане рішення доповнити прізвищем М.Герб’як. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 63) 

Питання включено до порядку денного. 

 

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

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 64) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1712 (рішення № 1712 додається) 

 

15. 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 – 22 

     проти – 1 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 65) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1713 (рішення № 1713 додається) 

 

16.  СЛУХАЛИ:  надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) під об’єктами нерухомого майна. 

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

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 66) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1714 (рішення № 1714 додається) 

 

17.  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 – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 67) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1715 (рішення № 1715 додається) 

 

18.  СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна на вул. 

В.Великого. 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 68) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1716 (рішення № 1716 додається) 

 

19.  СЛУХАЛИ:  Про продаж земельної ділянки у власність. 

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

Результати голосування:  за – 9 

     проти – 0 

     утрималось – 8 

(результати поіменного голосування додаються № 69) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено 

 



М.Лужецький,  начальник дільниці пасажирських перевезень КП “Комбінат 

міського господарства” – інформував депутатів щодо пасажирських 

перевезень у м. Дрогобичі. 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        С.Настьошин 


