
ПРОТОКОЛ № 17

Засідання бюджетної комісії Дрогобицької міської ради

від 01.06.2016 року

Присутні:

Р.Курчик – голова комісії.

Б.Пристай – член комісії.

Т.Городиський – член комісії.

В.Бернадович – член комісії.

С.Оленич – секретар комісії.

М.Шеремета – член комісії.

Запрошені: 

І.Герман – перший заступник міського голови.

О.Савран – начальник фінансового управління.

Р.Урбан  – начальник відділу оренди та приватизації комунального майна.

А.Янів – директор КП «Комбінат міського господарства».

М.Лужецький  –  член  комісії  ради  з  питань  житлово-комунального 

господарства,  будівництва,  архітектури,  екології,  довкілля,  транспорту  та 

зв’язку.

В.Кузбит – директор МПП «Транспортник».

Т.Демко – голова комісії ради з питань житлово-комунального господарства, 

будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку.

О.Майданюк – директор КП «ЖЕО».

В.Тюска - член комісії  ради з питань житлово-комунального господарства, 

будівництва, архітектури, екології довкілля, транспорту та зв’язку.

.



Відсутні:

О.Жуковська – заступник голови комісії. 

Порядок денний:

1. Розгляд проекту рішення «Про затвердження Програми оздоровлення дітей 

пільгових категорій (дітей з інвалідністю) м. Дрогобича на 2016 – 2018 роки».

Доповідач – керівник Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей 

–інвалідів «Надія» – І.Дзюрах. 

2. Розгляд  переліку  звернень,  щодо  надання  пільг  по  оренді  нежитлових 

приміщень.

2.1. Розгляд затвердження експертної  оцінки об’єкта комунальної власності 

Дрогобицької міської ради, який приватизовується шляхом викупу.

2.2. Про затвердження експертної оцінки земельних ділянок.

2.3. Розгляд звернення ТОВ «Універсальна бурова техніка».

Доповідач –– начальник відділу оренди та приватизації комунального майна - 

Р.Урбан.

3. Розгляд проекту рішення «Про виділення з міського бюджету м.Дрогобича 

коштів  на  фінансування  професійно-технічної  освіти  та  установ  охорони 

здоров’я».

Доповідач – начальник фінансового управління – О.Савран.

4. Розгляд  проекту  рішення  «Про  внесення  змін  до  міського  бюджету  м. 

Дрогобича на 2016 рік».

Доповідач – начальник фінансового управління – О.Савран.

5. Розгляд листа КП «Туристичний комплекс «Дрогобич»». 

Доповідач ––  голова  комісії  ради  з  питань  житлово-комунального 

господарства,  будівництва,  архітектури,  екології,  довкілля,  транспорту  та 

зв’язку - Т.Демко.

6. Розгляд листа МПП «Транспортник».

Доповідач ––  голова  комісії  ради  з  питань  житлово-комунального 

господарства,  будівництва,  архітектури,  екології,  довкілля,  транспорту  та 

зв’язку - Т.Демко.

.



СЛУХАЛИ: Р.Курчика,  який  запропонував  затвердити  порядок 

денний.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із доповненнями.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» -0; «утримались» - 0.

1.  Розгляд проекту рішення «Про затвердження Програми оздоровлення 

дітей пільгових категорій (дітей з інвалідністю) м. Дрогобича на 2016 – 

2018 роки».

СЛУХАЛИ:  Звернення керівника  Дрогобицького  добровільного 

товариства  захисту дітей –інвалідів «Надія» – І.Дзюрах,  яка запропонувала 

розглянути проект рішення «Про затвердження Програми оздоровлення дітей 

пільгових категорій (дітей з інвалідністю) м. Дрогобича на 2016 – 2018 роки». 

Довела до відома, що ця Програма була прийнята, але є потреба у внесенні 

змін щодо фінансування. Виділено 196,0 тис.грн., з яких 101,0 тис.грн. - на 

фінансування оздоровлення дітей з  особливими потребами.  Частина коштів 

залишається  у  відділі  освіти  на  оздоровлення  дітей  дитячого  будинку 

«Оранта» та на дітей зі шкіл, які відносяться до пільгових категорій.

ВИРІШИЛИ: Проголосувати  за  проект  рішення «Про  затвердження 

Програми оздоровлення дітей пільгових категорій  (дітей з  інвалідністю) м. 

Дрогобича на 2016 – 2018 роки»

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

2. Розгляд переліку звернень, щодо надання пільг по оренді нежитлових 

приміщень.

-  2.1. Про  встановлення  розміру  пільгової  орендної  плати  1  грн.  в  рік 

нежитлового  приміщення,  що  знаходиться  за  адресою:  м.  Дрогобич,  вул. 

Л.Українки, 70 (Прокуратура Львівської області).

ВИРІШИЛИ:  Проголосувати за встановлення розміру орендної плати 

1  грн.  в  рік  нежитлового  приміщення,  що  знаходиться  за  адресою:  м. 

Дрогобич, вул. Л.Українки, 70 (Прокуратура Львівської області).

.



ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

- про встановлення розміру пільгової орендної плати 1 грн. в рік нежитлового 

приміщення, що знаходиться за адресою: м. Дрогобич, вул. Л.Українки, 70 

(Стрийський  місцевий  центр  з  надання  безоплатної  вторинної  правової 

допомоги).

ВИРІШИЛИ:  Проголосувати за встановлення розміру орендної плати 

1  грн.  в  рік  нежитлового  приміщення,  що  знаходиться  за  адресою:  м. 

Дрогобич,  вул.  Л.Українки,  70  (Стрийський  місцевий  центр  з  надання 

безоплатної вторинної правової допомоги).

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

- про встановлення розміру пільгової орендної плати 1 грн. в рік нежитлового 

приміщення, що знаходиться за адресою: м. Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 25 

(Львівський обласний військовий комісаріат).

ВИРІШИЛИ:  Проголосувати за встановлення розміру орендної плати 

1  грн.  в  рік  нежитлового  приміщення,  що  знаходиться  за  адресою:  м. 

Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 25 (Львівський обласний військовий комісаріат).

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

2.2. Розгляд затвердження експертної  оцінки об’єкта комунальної власності 

Дрогобицької міської ради, який приватизовується шляхом викупу.

- про затвердження  експертної оцінки нежитлового приміщення за адресою: 

м.Дрогобич, вул. Підвалля, 3.

ВИРІШИЛИ:  Проголосувати  за затвердження   експертної  оцінки 

нежитлового приміщення за адресою: м.Дрогобич, вул. Підвалля, 3.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

2.3. Про затвердження експертної оцінки земельних ділянок.

- про затвердження ціни продажу земельної ділянки площею 72 кв.м. на вул.. 

П.Орлика,  18  д,  ціна  продажу  21866  грн.  (ціна  за  1  кв.м.  -303,70грн.)  та 

земельної  ділянки площею 72 кв.м.  на  вул..  П.Орлика,  18  Г,  ціна  продажу 

21866 грн. (ціна за 1 кв.м. – 303, 70 грн.).

.



ВИРІШИЛИ:  Проголосувати  за  затвердження  експертної  оцінки 

земельних ділянок.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

2.4. Розгляд звернення ТОВ «Універсальна бурова техніка».

СЛУХАЛИ:  Звернення начальника  відділу  оренди  та  приватизації 

комунального майна -   Р.Урбана,  який запропонував розглянути звернення 

ТОВ «Універсальна  бурова  техніка»  щодо коригування  орендної  плати  за 

земельну ділянку на вул.. Тураша, 20 для виробничих потреб підприємства із 

застосуванням понижуючого коефіцієнту 0,65. 

ВИРІШИЛИ: Не голосувати за звернення ТОВ «Універсальна бурова 

техніка».

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

3.  Розгляд  проекту  рішення  «Про  виділення  з  міського  бюджету 

м.Дрогобича  коштів  на  фінансування  професійно-технічної  освіти  та 

установ охорони здоров’я».

СЛУХАЛИ:  Звернення начальника  фінансового  управління  – 

О.Савран,  яка  запропонувала розглянути проект рішення  «Про виділення з 

міського  бюджету  м.Дрогобича  коштів  на  фінансування  професійно-

технічної освіти та установ охорони здоров’я».  Довела до відома, що було 

звернення  Дрогобицького  професійного  політехнічного  ліцею  та  Вищого 

професійного  училища  №  19  у  вирішенні  питання  щодо  погашення 

заборгованості  стипендії,  заробітної  плати.  Також  було  звернення  відділу 

охорони  здоров’я  щодо  виділення  додаткових  коштів  на  оплату  праці 

медичних працівників та за спожиті енергоносії у сумі 5,5 млн.грн.   

ВИРІШИЛИ: Проект  рішення  «Про  виділення  з  міського  бюджету 

м.Дрогобича коштів на фінансування професійно-технічної освіти та установ 

охорони здоров’я» винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

4. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до міського бюджету м. 

Дрогобича на 2016 рік».

.



СЛУХАЛИ:  Звернення начальника  фінансового  управління  – 

О.Савран, яка запропонувала розглянути проект рішення «Про внесення змін 

до міського бюджету м. Дрогобича на 2016 рік».

ВИРІШИЛИ: Проект  рішення  «Про  внесення  змін  до  міського 

бюджету м. Дрогобича на 2016 рік» винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

5. Розгляд листа КП «Туристичний комплекс «Дрогобич»». 

СЛУХАЛИ:  Звернення голови  комісії  ради  з  питань  житлово-

комунального  господарства,  будівництва,  архітектури,  екології,  довкілля, 

транспорту  та  зв’язку  -  Т.Демка,  який  запропонував  розглянути  лист  КП 

«Туристичний  комплекс  «Дрогобич»»  щодо  продовження  терміну  дії 

Рішення № 131 в частині фіксації розміру орендної плати до 31.12.2016 року, 

а  також  щодо  звільнення  підприємства  від  сплати  50%  надходжень  від 

орендної  плати  до  місцевого  бюджету,  передбаченої  Рішенням  сесії 

Дрогобицької міської ради № 142 від 25.02.2016 року.

Також  наголосив,  що  у  листі  зазначено  про  прохання  розроблення 

нової методики нарахування орендної плати за користування приміщеннями 

комунальної власності, яку ввести в дію з 01.01.2017 року.

ВИРІШИЛИ: Проголосувати за звернення КП «Туристичний комплекс 

«Дрогобич»».

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

6. Розгляд листа МПП «Транспортник».

СЛУХАЛИ:  Звернення голови  комісії  ради  з  питань  житлово-

комунального  господарства,  будівництва,  архітектури,  екології,  довкілля, 

транспорту та зв’язку - Т.Демка, який запропонував розглянути лист МПП 

«Транспортник»  щодо  нахабних  та  незаконних  дій  посадових  осіб 

Дрогобицької міської ради, які посилюють соціальну та економічну ситуацію 

у місті. 

.



СЛУХАЛИ: Директора КП «Комбінат міського господарства» - А.Яніва, 

який  звернувся  до  директора  МПП  «Транспортник»  -  В.Кузбита  щодо 

недостовірності інформації поданої у листі, а саме: 

- вжиття   всіх  необхідних  заходів  депутатського  реагування  щодо 

ситуації,  яка  склалася  з  питанням  пасажирських  перевезень  у  м. 

Дрогобичі та рейдерського захоплення маршруту №2 у м. Дрогобичі.

- розгляду  питання  доцільності  та  економічної  обґрунтованості 

створення  дільниці  пасажирських  перевезень  при  департаменті 

Дрогобицької міської ради. 

- вжиття  заходів  щодо  перевірки  законності  створення  посади 

начальника  дільниці  пасажирських  перевезень  при  департаменті 

Дрогобицької міської ради. 

Також директор  КП «Комбінат  міського  господарства»  звернувся  за 

поясненям  до  В.Кузбита  щодо  рейдерського  захоплення  (чи  були  задіяні 

силові  структури,  такі  як  прокуратура  та  служба  безпеки).  Наголосив  на 

тому, що такого департаменту Дрогобицької міської ради немає і при ньому 

не створено посади начальника дільниці пасажирських перевезень. Додав, що 

не має доцільності цей лист розглядати і ставити на голосування.

СЛУХАЛИ:  Звернення директора МПП «Транспортник» - В.Кузбита, 

який  коротко  розказав  про  ситуацію,  яка  склалася  з  автобусними 

перевезеннями  на маршруті №2 у м. Дрогобичі. Наголосив на тому, що 11 

травня  2016  року  відбулася  зустріч  міського  голови,  першого  заступника 

міського голови,  радника міського голови з  питань житлово-комунального 

господарства, начальника відділу пасажирських перевезень ККГ та одного із 

депутатів  Дрогобицької  міської  ради   із  власниками  автотранспортних 

засобів, які орендують свої автомобілі МПП «Транспортник» під виглядом 

обговорення  ситуації  з  автобусними перевезеннями  на  маршруті  №2 у  м. 

Дрогобичі. 

Додав,  що  до  цього обговорення  11  травня  2016  року  не  було 

запрошено жодного перевізника, в тому числі і МПП «Транспортник». 

.



Натомість посадові особи Дрогобицької міської ради шляхом тиску на 

деяких  власників  транспортних  засобів,  в  яких  орендує  МПП 

«Транспортник»  автобуси,  змушували  передати  свої  автомобілі  на  баланс 

Комбінату комунальних підприємств для подальшого перевезення пасажирів 

на міських маршрутах. 

Звернув увагу на те, що підприємство  вчасно здійснює всі визначені 

законодавством  відрахування  до  ДФС,  місцевого  бюджету  та  Пенсійного 

фонду, всі працівники підприємства офіційно оформлені на роботу. 

МПП «Транспортник» добросовісно  здійснює  перевезення  на 

маршрутах у м. Дрогобичі та систематично оновлює свій автопарк.

На  цьому  обговоренні  було  сказано,  що  рішенням  Дрогобицької 

міської  ради  буде  розірвано  діючі  договори  на  перевезення  пасажирів  із 

МПП  «Транспортник»  та  автоматично  буде  видано  тимчасові  дозволи 

власникам  тих  автомобільних  транспортів,  які  дадуть  в  оренду  такі 

транспортні  засоби  дільниці  пасажирських  перевезень  при  Дрогобицькій 

міській раді. Крім цього, що у Дрогобичі не буде проводитися конкурс на 

пасажирські  перевезення,  як  це  регламентують  Закон  України  «Про 

автомобільний  транспорт»  та  Постанова  Кабінету  Міністрів  України,  а 

перевезення  будуть  здійснюватися  орендованими  міською  радою 

автотранспортом.  Свої  незаконні  дії  пояснюють  Законом  України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні».

Також  додав,  що  буде  звертатися  із  позовом  до  суду,  тому  що 

підприємство не заслуговує на такий ганебний наклеп.

СЛУХАЛИ:  Звернення  члена  комісії  ради  з  питань  житлово-

комунального  господарства,  будівництва,  архітектури,  екології  довкілля, 

транспорту та зв’язку – В.Тюска, щодо розірвання угоди з підприємством. Чи 

зробила влада перевірки щодо виявлення порушень підприємства та чи були 

надані попередження?

СЛУХАЛИ: Звернення члена  комісії  ради  з  питань  житлово-

комунального  господарства,  будівництва,  архітектури,  екології,  довкілля, 

.



транспорту  та  зв’язку  -  М.Лужецького,  який  підкреслив,  що  власники 

автобусів проініціювали самі цю зустріч з владою міста.  Також додав,  що 

комісія при обстеженні підприємства найшла порушення. У договорі чітко 

вказано, що влада може односторонньо розірвати умови договору, виявивши 

ті чи інші порушення. 

За період з 24.02.2016 по 05.05.2016 обстежено 10 машин та складено 7 

актів.

СЛУХАЛИ: Звернення  першого  заступника  міського  голови  – 

І.Германа,  який  додав,  що  перевізники  прийшли  самі,  добровільно,  без 

жодних зобов’язань і на тих самих умовах згодились переписати машини на 

КП «Комбінат міського господарства», крім шести машин, які належать КПП 

«Транспортник».  

ВИРІШИЛИ:  Взяти все вищесказане до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

Голова комісії                                                                                        Р.Курчик

Секретар комісії                                                                                    С.Оленич

.


