
 

. ПРОТОКОЛ № 57 

Засідання бюджетної комісії Дрогобицької міської ради 

 

від 19.02.2018 року 

 

Присутні: 

Р.Курчик – голова комісії.  

В.Тюска – член комісії  

Т.Городиський – секретар комісії. 

М.Шеремета – член комісії.  

Б.Пристай – член комісії. 

 

Запрошені:  

О.Хрущ – секретар міської ради. 

О.Савран – начальник фінансового управління. 

І.Лепкий  – заступник директора департаменту міського господарства.  

Л.Пелещак – заступник начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна. 

О.Яводчак – начальник відділу  культури та мистецтв. 

П.Сушко – начальник відділу  освіти. 

В.Білоган – директор КП «Дрогобицький ринок». 

Й.Фиштик – директор КП «Дрогобицьке регіональне радіомовлення 

«Франкова Земля». 

Р.Свястин – начальник Дрогобицького районного відділу Головного 

управління ДСНС України у Львівській області. 

Я.Янушевич – головний спеціаліст з питань мобілізаційної, оборонної, 

режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. 

 

Відсутні:  

О.Жуковська – заступник голови комісії.  

О.Скірко – член комісії. 



 

. Порядок денний: 

1. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін у рішення сесії від 

06.03.2015 № 1553 «Про передачу у спільну власність територіальних громад 

Львівської області заклад культури «Заслужений Прикарпатський ансамбль 

пісні та танцю України «Верховина». 

Доповідач – начальник відділу  культури та мистецтв – О.Яводчак. 

2. Розгляд проекту рішення «Про звільнення від оплати 

адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до 
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них щодо установ та закладів мм. Дрогобича та Стебника підпорядкованих 

відділу освіти і відділу культури та мистецтв». 

Доповідач – начальник відділу  освіти – П.Сушко. 

3. Розгляд духовно-мистецького проекту Програми «Спішімо жити в 

Україні». 

Доповідач – директор КП «Дрогобицьке регіональне радіомовлення 

«Франкова Земля» – Й.Фиштик. 

4.  Розгляд проекту рішення «Про виконання «Цільової програми 

захисту населення і території міст Дрогобича та Стебника від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2020 роки». 

Доповідач – начальник Дрогобицького районного відділу Головного 

управління ДСНС України у Львівській області – Р.Свястин. 

5. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Програми 

благоустрою м. Дрогобича на 2018 рік, затвердженої рішенням Дрогобицької 

міської ради від 28.12.2017 № 1015». 

Доповідач – заступник директора департаменту міського господарства 

– І.Лепкий.  

6. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Програми 

«Утилізація відходів у м. Дрогобичі на 2018 р.», затвердженої рішенням 

Дрогобицької міської ради від 28.12.2017 № 1012» 

Доповідач – заступник директора департаменту міського господарства 

– І.Лепкий.  



 

. 7. Розгляд проекту рішення «Про затвердження Програми 

«Фінансування робіт з будівництва, реконструкції об’єктів житлово-

комунального господарства та інших об’єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності в м. Дрогобичі на 2018 рік». 

Доповідач – заступник директора департаменту міського господарства 

– І.Лепкий.  

8. Розгляд проекту рішення «Про продовження терміну дії договорів 

оренди, передачу в оренду нежитлових приміщень та встановлення розміру 

плати за оренду нежитлових приміщень комунальної власності Дрогобицької 

міської ради». 

Доповідач – заступник начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак. 

9. Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на знесення будівель 

та споруд». 

Доповідач – заступник начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак. 

10. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішень міської ради 

№ 990 від 21.12.2017 року «Про затвердження Програми розвитку земельних 

відносин на території Дрогобицької міської ради на 2018 рік». 

Доповідач – заступник начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак. 

11. Розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру орендної плати» 

Доповідач – заступник начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак. 

12. Розгляд висновку про вартість земельної ділянки. 

Доповідач – заступник начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак. 

13. Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на передачу в 

оренду нежитлових приміщень та встановлення розміру орендної плати». 



 

. Доповідач – заступник начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак. 

14. Розгляд проекту рішення «Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за 

2017 рік». 

Доповідач – начальник фінансового управління – О.Савран. 

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

Дрогобича на 2018 рік». 

Доповідач – начальник фінансового управління – О.Савран. 

16. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 

Дрогобицької міської ради від 18.12.2015 № 41 «Про затвердження структури 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та 

витрат на їх утримання» та від 17.02.2017 № 614 «Про зміну істотних умов 

праці та затвердження штатної чисельності працівників Дрогобицької міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді». 

Доповідач – начальник фінансового управління – О.Савран. 

17. Розгляд проекту рішення «Про затвердження цільової Програми 

надання фінансової допомоги щодо ремонту казарменого житлового фонду 

військового містечка № 7 в м. Дрогобичі, для розміщення та проживання 

військовослужбовців окремого підрозділу військової частини 3002 ЗОТО 

Національної гвардії України на 2018 рік» 

 Доповідач – головний спеціаліст з питань мобілізаційної, оборонної, 

режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами – 

Я.Янушевич. 

 

 

СЛУХАЛИ: Р.Курчика, який запропонував затвердити порядок 

денний. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із доповненнями. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» -0; «утримались» - 0. 

 

 



 

. 1. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін у рішення сесії від 

06.03.2015 № 1553 «Про передачу у спільну власність територіальних громад 

Львівської області заклад культури «Заслужений Прикарпатський ансамбль 

пісні та танцю України «Верховина». 

СЛУХАЛИ:  Начальника відділу  культури та мистецтв – 

О.Яводчака, який ознайомив з даною Програмою. Звернувся з 

прохання внести зміни у рішення та викласти у такій редакції: 

«Передати у власність управління майна спільної власності Львівської 

обласної ради заклад культури «Заслужений Прикарпатський ансамбль 

пісні та танцю України «Верховина». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на 

розгляд сесії. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

2. Розгляд проекту рішення «Про звільнення від оплати 

адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до 
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них щодо установ та закладів мм. Дрогобича та Стебника підпорядкованих 

відділу освіти і відділу культури та мистецтв». 

СЛУХАЛИ:  Начальника відділу  освіти – П.Сушка, який ознайомив 

з даною Програмою. Звернувся з проханням звільнення неприбуткових 

установ та закладів м. Дрогобича та Стебника, які перебувають у 

комунальній власності та підпорядковані відділу освіти і відділу культури та 

мистецтв, від сплати адміністративного збору за проведення державної 

реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб та внесення змін 

до відомостей про них.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.  



 

. 3. Розгляд духовно-мистецького проекту Програми «Спішімо жити в 

Україні». 

СЛУХАЛИ:  Директора КП «Дрогобицьке регіональне 

радіомовлення «Франкова Земля» – Й.Фиштика, який звернувся з 

проханням до усіх присутніх щодо передбачення на дану Програму 90,0 

тис.грн. Підкреслив, що основними завданнями даної Програми є об’єднання 

зусилля влади та громади навколо розбудови щасливого, цікавого, 

креативного життя в Україні. Додав, що метою програми є проведення 

духовно-мистецького «Спішімо жити в Україні», створення пісень, творів 

національно-патріотичного спрямування.  Активна співпраця з 

представниками влади, культурно-мистецьких кіл, громадських організацій в 

процесі реалізації проекту. 

СЛУХАЛИ:  Начальника фінансового управління – О.Савран, яка 

наголосила на тому, що  рішенням сесії Дрогобицької міської ради від 

21.12.2017 № 982 уже затверджено міський бюджет м. Дрогобича на 2018 рік, 

а тому, дане питання буде розглянуте при перегляді бюджету за підсумками 

1-го кварталу поточного року.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію начальника фінансового 

управління. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.  

4.  Розгляд проекту рішення «Про виконання «Цільової програми 

захисту населення і території міст Дрогобича та Стебника від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2020 роки». 

СЛУХАЛИ:  Начальника Дрогобицького районного відділу 

Головного управління ДСНС України у Львівській області – Р.Свястина, 

який ознайомив усіх присутніх з даною Програмою. Звернувся з проханням 

виділення коштів в сумі 50,0 тис.грн. на придбання 5-ою державною пожежно 

- рятувальною частиною ГУ ДСНС України у Львівській області аварійно-

рятувального обладнання для ліквідації надзвичайних ситуацій та пожеж.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 



 

. сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

5. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Програми 

благоустрою м. Дрогобича на 2018 рік, затвердженої рішенням Дрогобицької 

міської ради від 28.12.2017 № 1015». 

СЛУХАЛИ: Заступника директора департаменту міського 

господарства – І.Лепкого, який ознайомив з даною Програмою. Підкреслив, 

що Програма затверджена ще у 2017 році. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

6. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Програми 

«Утилізація відходів у м. Дрогобичі на 2018 р.», затвердженої рішенням 

Дрогобицької міської ради від 28.12.2017 № 1012» 

СЛУХАЛИ: Заступника директора департаменту міського 

господарства – І.Лепкого, який ознайомив з даною Програмою. Підкреслив, 

що джерелом фінансування програми є кошти спеціального фонду міського 

бюджету, а не кошти загального воду, як це зазначено у рішенні Дрогобицької 

міської ради від 28.12.2017 № 1012.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

7. Розгляд проекту рішення «Про затвердження Програми 

«Фінансування робіт з будівництва, реконструкції об’єктів житлово-

комунального господарства та інших об’єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності в м. Дрогобичі на 2018 рік». 



 

. СЛУХАЛИ: Заступника директора департаменту міського 

господарства – І.Лепкого, який ознайомив з даною Програмою. Додав, що 

основними завданнями Програми є будівництво міського кладовища, 

виготовлення ПКД на реконструкцію об’єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності, заміна світильників вуличного 

освітлення, реконструкція під’їзних доріг лікарняного містечка, будівництво 

дитячого майданчика «Маленьке диво», реконструкція площі Ринок та ін. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

8. Розгляд проекту рішення «Про продовження терміну дії договорів 

оренди, передачу в оренду нежитлових приміщень та встановлення розміру 

плати за оренду нежитлових приміщень комунальної власності Дрогобицької 

міської ради». 

СЛУХАЛИ: Заступника начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак, яка ознайомила з даним проектом 

рішення і звернулася з проханням:  

- відділу освіти надати дозвіл на продовження договору оренди 

нежитлового приміщення (харчоблоку) ЗОШ № 9  та № 2  з 

фізичною особою – підприємцем О.Дерев’янко на період з 

01.02.2018 року до закінчення терміну дії угоди з надання 

послуг гарячого харчування у розмірі 5 грн. з ПДВ за 1 м.кв. в 

місяць.  

- КП «Дрогобицька лазня» надати дозвіл укладення договору 

оренди нежитлового приміщення з громадською організацією 

«Національний орієнтир» у розмірі 1,0 грн. без ПДВ в рік на 

період з 01.03.2018 – 31.12.2018 року. 

- Комунальному некомерційному підприємству «Дрогобицька 

міська поліклініка» надати дозвіл на на продовження договору 



 

. оренди нежитлового приміщення з КЗ ЛОР «Львівський 

обласний Центр медико-соціальної експертизи» терміном з 

02.01.2018 – 01.12.2018 року в розмірі 1,0 грн. без ПДВ в рік. 

- КНП «Дрогобицька міська поліклініка» надати дозвіл на 

передачу в оренду нежитлове приміщення КНП «Дрогобицький 

пологовий будинок» для роботи жіночої консультації терміном 

з 02.01.2018- 01.12.2018 року у розмірі 1,00 грн. без ПДВ в рік.  

- КНП «Дрогобицька міська поліклініка» надати дозвіл на  

передачу в оренду нежитлове приміщення Львівському 

обласному бюро судово-медичної експертизи для здійснення 

діяльності  для судово-медичної експертизи терміном з 

02.01.2018 - 01.12.2018 року у розмірі 1,00 грн. без ПДВ в рік.  

- КНП «Дрогобицький пологовий будинок» надати дозвіл на  

передачу в оренду нежитлове приміщення фізичній особі – 

підприємцю З.Макуцькій для надання стоматологічних послуг 

терміном з 01.03.2018 - 31.12.2018 року у розмірі відповідно до 

Методики нарахування орендної плати. 

- КНП «Дрогобицька міська поліклініка» надати дозвіл на  

передачу в оренду нежитлове приміщення ТзОВ «Декада» для 

здійснення реалізації готових ліків терміном з 01.03.2018 - 

31.12.2018 року у розмірі відповідно до Методики нарахування 

орендної плати. 

- КНП «Стебницька міська лікарня» надати дозвіл на  передачу в 

оренду нежитлове приміщення ПП «МеДІС» для діяльності 

медичного маніпуляційного кабінету терміном з 01.02.2018 - 

31.12.2018 року у розмірі відповідно до Методики нарахування 

орендної плати. 

- Внести зміни у п.п. 5, 5.1. рішення сесії ДМР № 810 від 

30,08.2017 року «Про передачу нежитлових приміщень та 

викласти у наступній редакції: КП «ЖЕО» надати дозвіл на 

укладення договору оренди нежитлового приміщення терміном 



 

. з 01.02.2018 - 31.12.2018 року. Розрахунок орендної плати для 

художника І.Перхун здійснювати у розмірі 12,0 грн. з ПДВ за 1 

кв. м. в місяць. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

9. Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на знесення будівель 

та споруд». 

СЛУХАЛИ: Заступника начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак, яка звернулася з проханням надати дозвіл 

КП «ЖЕО» на знесення будівель, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Дрогобича і перебувають на балансі КП 

«ЖЕО», а саме нежитлові будівлі по вул. Л.Українки, 44,  Шашкевича, 9/2, 

Шашкевича, 9/3, Зварицькій, 92.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

10. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішень міської ради 

№ 990 від 21.12.2017 року «Про затвердження Програми розвитку земельних 

відносин на території Дрогобицької міської ради на 2018 рік». 

СЛУХАЛИ: Заступника начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак, яка ознайомила з даним проектом 

рішення. Підкреслила, що метою даної програми є проведення земельної 

реформи, пов’язаної із зміною реформ власності, перерозподілом земель, 

збільшенням кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення 

картографічних матеріалів, юридичного посвідчення права на земельні 

ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази та 

фінансування. 



 

. ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

11. Розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду нежитлових 

приміщень та встановлення розміру орендної плати». 

СЛУХАЛИ: Заступника начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак, яка ознайомила з даним проектом 

рішення. Додала, міська рада вирішила виконавчому комітету Дрогобицької 

міської ради укласти договір оренди нежитлового приміщення, що 

знаходиться за адресою: м. Дрогобич, пл. Ринок, 1 площею 552,1 кв.м. з 

Управлінням праці та соціального захисту населення. Комунальні платежі за 

використання об’єкту оренди сплачує балансоутримувач – виконавчий 

комітет Дрогобицької міської ради. Розрахунок орендної плати становить 1 

грн. без ПДВ в рік. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

12. Розгляд висновку про вартість земельної ділянки. 

СЛУХАЛИ: Заступника начальника відділу оренди та приватизації 

комунального майна  – Л.Пелещак, яка ознайомила з висновком про вартість 

земельної ділянки, що знаходиться  за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, 

вул. Раневицька, 14. 

ВИРІШИЛИ: Проголосувати за  висновок про вартість майна та 

подати на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

13. Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на передачу в 

оренду нежитлових приміщень та встановлення розміру орендної плати».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

.  

 

СЛУХАЛИ:  Начальника відділу  освіти – П.Сушка, який звернувся з 

прохання надати дозвіл відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької 

міської ради передати в оренду нежитлові приміщення шкіл м. Дрогобича 

(харчоблоків), що знаходяться на балансі відділу освіти, фізичним та 

юридичним особам, які будуть надавати послуги шкільного харчування на 

термін з 01.02.2018 по 31.12.2018 року. Додав, що розрахунок орендної плати 

здійснювати у розмірі 5 грн. в т.ч. ПДВ за 1 кв.м. в місяць. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

14. Розгляд проекту рішення «Звіт про міський бюджет м. Дрогобича за 

2017 рік». 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління – О.Савран, яка 

ознайомила з проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

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

Дрогобича на 2018 рік». 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління – О.Савран, яка 

ознайомила з проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 



 

. 16. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 

Дрогобицької міської ради від 18.12.2015 № 41 «Про затвердження структури 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та  

витрат на їх утримання» та від 17.02.2017 № 614 «Про зміну істотних умов 

праці та затвердження штатної чисельності працівників Дрогобицької міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді». 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління – О.Савран, яка 

звернулася з проханням внесення змін в рішення від 18.12.2015 № 41 «Про 

затвердження структури виконавчих органів Дрогобицької міської ради, 

загальної чисельності та витрат на їх утримання» та від 17.02.2017 № 614 «Про 

зміну істотних умов праці та затвердження штатної чисельності працівників 

Дрогобицької міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

17. Розгляд проекту рішення «Про затвердження цільової Програми 

надання фінансової допомоги щодо ремонту казарменого житлового фонду 

військового містечка № 7 в м. Дрогобичі, для розміщення та проживання 

військовослужбовців окремого підрозділу військової частини 3002 ЗОТО 

Національної гвардії України на 2018 рік». 

СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста з питань мобілізаційної, оборонної, 

режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами – 

Я.Янушевича, який ознайомив з проектом рішення. Підкреслив, що основною 

проблемою, на розв’язання якої спрямована дана Програма, є розв’язання 

нагальних проблем з ремонту казарменого житлового фонду військового 

містечка №7 в м. Дрогобичі, які виникли при плануємому розміщенні та 

проживанні на території військового містечка близько 150 

військовослужбовців окремого підрозділу військової частини 3002 Західного 



 

. Оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, які 

беруть участь в антитерористичній операції на Сході України. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

 

Голова комісії                                                                               Р.Курчик 

Секретар комісії                                                                           Т.Городиський 


