
ПРОТОКОЛ 

49 позачергової  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

11 квітня 2019 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 25 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – С.Оленич  

Лічильна комісія – М.Шеремета, З.Семенишин 

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 дев’ятої позачергової 

сесії Дрогобицької міської ради. 

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

3. Про передачу функцій замовника та проектно-кошторисної 

документації 

4.  Про покладення на комісію по відшкодуванню збитків власникам 

землі та землекористувачам додатково вирішення питань щодо 

відшкодування шкоди згідно з статтями 1212-1214 ЦК України  

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії С.Оленича 

Результати голосування:  за – 22 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі: М.Шеремети, 

З.Семенишина 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  порядку денного 49 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) 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

присвоєння Стебницькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 6 

Дрогобицької міської ради Львівської області імені Героїв АТО”. 

На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

Питання “Про присвоєння Стебницькій загальноосвітній школі І – ІІІ 

ступенів № 6 Дрогобицької міської ради Львівської області імені Героїв 

АТО” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

присвоєння Дрогобицькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 4 

Дрогобицької міської ради Львівської області імені “Лесі Українки”. 

На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

Питання “Про присвоєння Дрогобицькій загальноосвітній школі І – ІІІ 

ступенів № 4 Дрогобицької міської ради Львівської області імені “Лесі 

Українки” включено до порядку денного. 

 

Т.Кучма – пропоную включити до порядку денного питання “Про внесення 

змін до рішення 44 сесії  сьомого скликання Дрогобицької міської ради 

від 24.01.2019 р. № 1570 “Про зміну типів та назв загальноосвітніх 

навчальних закладів мм. Дрогобича та Стебника”. 

На голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

Питання “Про внесення змін до рішення 44 сесії  сьомого скликання 

Дрогобицької міської ради від 24.01.2019 р. № 1570 “Про зміну типів та 

назв загальноосвітніх навчальних закладів мм. Дрогобича та Стебника” 

включено до порядку денного. 

 

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

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 7) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1717 (рішення № 1717 додається) 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів та запитань. 

Р.Шагала – порушив питання щодо проектів місцевого розвитку, які 

включені у спів фінансування. 

Т.Демко –ГО “Затишне місто” у 2017 році перемогла у конкурсі на 

будівництво дитячого майданчика. Майданчик не встановлено і до 

сьогоднішнього дня. 

 

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

рік. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 8) 

Т.Городиський – окремо в рішенні зазначити перелік проектів місцевого 

розвитку. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: окремим пунктом виділити 

перелік проектів місцевого розвитку, які включені в співфінансування. 

 Врахувати кошти на виконання депутатських запитів. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1718 (рішення № 1718 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про передачу функцій замовника та проектно – кошторисної 

документації. 

Доповідач: Р.Москалик – директор департаменту міського господарства. 

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 № 1719 (рішення № 1719 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Про покладання на комісію по відшкодуванню збитків 

власникам землі та землекористувачам додатково вирішення питань щодо 

відшкодування шкоди згідно з статтями 1212-1214 ЦК України. 



Доповідач: В.Коцюба – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, керуючий справами виконкому. 

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

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 12) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1720 (рішення № 1720 додається) 

 

Питання освіти 

Доповідач: О.Дацюк – голова постійної комісії. 

5. СЛУХАЛИ: Про присвоєння Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів  № 6 Дрогобицької міської ради Львівської області імені “Героїв 

АТО”. 

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

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 13) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1721 (рішення № 1721 додається) 

 

6. СЛУХАЛИ: Про присвоєння Дрогобицькій загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів  № 4 Дрогобицької міської ради Львівської області імені “Лесі 

Українки”. 

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

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 14) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1722 (рішення № 1722 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 44 сесії № 1570 “Про зміну 

типів та назв загальноосвітніх навчальних закладів мм. Дрогобича та 

Стебника”. 

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

Результати голосування:  за – 20 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 15) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1723 (рішення № 1723 додається) 

 

Міський голова        Т.Кучма 

Секретар сесії        С.Оленич 


