
ПРОТОКОЛ № 7

Засідання бюджетної комісії Дрогобицької міської ради

від 28.12.2015 року

Присутні:

Р.Курчик – голова комісії

О.Жуковська – заступник голови комісії

М.Шеремета – член комісії

Т.Городиський – член комісії

С.Оленич – секретар комісії

Запрошені:

О.Савран – начальник фінансового управління ДМР.

О.Яводчак – начальник відділу культури виконавчих органів ДМР.

Р.Росоха – начальник управління комунальних ресурсів ДМР.

 

Відсутні:

Б.Пристай – член комісії.

В.Барнадович – член комісії.

Порядок денний:

1. Розгляд Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем на 2016 рік.

Доповідач -  начальник  відділу  культури  та  мистецтв  виконавчих  органів 

Дрогобицької міської ради – О.Яводчак.

2. Розгляд  міської  цільової  програми  «Підготовка  та  проведення 

загальноміських  заходів  відділу  культури  та  мистецтв  виконавчих  органів 

Дрогобицької міської ради у 2016 році».



Доповідач -  начальник  відділу  культури  та  мистецтв  виконавчих  органів 

Дрогобицької міської ради – О.Яводчак.

3. Розгляд заходів на 2016 рік до комплексної Програми «І.Я.Франко і 

Дрогобич».

Доповідач -  начальник  відділу  культури  та  мистецтв  виконавчих  органів 

Дрогобицької міської ради – О.Яводчак.

4. Розгляд переліку об’єктів комунальної власності, вартість яких виноситься 

на  погодження  постійної  комісії  з  питань  бюджету,  планування  фінансів, 

цінової політики та інвестицій.

Доповідач -  начальник  управління  комунальних  ресурсів  Дрогобицької 

міської ради – Р.Росоха.

5. Розгляд міського бюджету на 2016 рік.

Доповідач - начальник фінансового управління Дрогобицької міської ради – 

О.Савран.   

СЛУХАЛИ: Р.Курчика, який запропонував затвердити порядок денний.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із доповненнями.

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

1.  Розгляд  Програми  відзначення  державних  та  професійних  свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем на 2016 

рік.

СЛУХАЛИ: Звернення начальника відділу культури та мистецтв виконавчих 

органів ДМР - О.Яводчака, який ознайомив з Програмою відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

містом Дрогобичем на 2016 рік.

ВИРІШИЛИ:  Проголосувати за Програму про державні свята.

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



2.  Розгляд  міської  цільової  програми  «Підготовка  та  проведення 

загальноміських  заходів  відділу  культури  та  мистецтв  виконавчих 

органів Дрогобицької міської ради у 2016 році».

СЛУХАЛИ: Звернення начальника відділу культури та мистецтв виконавчих 

органів  ДМР  -  О.Яводчака,  який  ознайомив  з  міської  цільової  програми 

«Підготовка  та  проведення  загальноміських  заходів  відділу  культури  та 

мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2016 році».

ВИРІШИЛИ:  Проголосувати  за міську  цільову  програму «Підготовка  та 

проведення  загальноміських  заходів  відділу  культури  та  мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2016 році».

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

3. Розгляд заходів на 2016 рік до комплексної Програми «І.Я.Франко і 

Дрогобич».

СЛУХАЛИ: Звернення начальника відділу культури та мистецтв виконавчих 

органів  Дрогобицької  міської  ради  -  О.Яводчака,  який  ознайомив  з 

Програмою.

ВИРІШИЛИ: Проголосувати за комплексну Програму «І.Я.Франко і 

Дрогобич».    

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

4.  Розгляд  переліку  об’єктів  комунальної  власності,  вартість  яких 

виноситься  на  погодження  постійної  комісії  з  питань  бюджету, 

планування фінансів, цінової політики та інвестицій.

СЛУХАЛИ: Звернення  начальника  управління  комунальних  ресурсів  – 

Р.Росохи, який ознайомив з переліком об’єктів комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Проголосувати і винести на розгляд сесії.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4; «проти» - 1; «утримались» - 0.



5. Розгляд міського бюджету на 2016 рік.  

СЛУХАЛИ: Звернення  начальника  фінансового  управління  Дрогобицької 

міської ради – О.Савран, яка  запропонувала включити в проект рішення про 

міський бюджет м. Дрогобича на 2016 рік субвенцій з державного бюджету, 

обсяг яких було доведено лише сьогодні департаментом фінансів Львівської 

облдержадміністрації.  Відповідно  до  прийнятих  законодавчих  актів, 

запропонувала  відкоригувати  дохідну  та  видаткову  частину  схвалену 

рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 23.12.2015 

№ 233 «Про міський бюджет м. Дрогобича на 2016 рік».

СЛУХАЛИ:  Звернення   директора  КП  «Інститут  міста  Дрогобича»,  який 

навів  обґрунтування  необхідності  збільшення  видатків  на  100  тис.грн.  на 

реалізацію стратегії розвитку міста.

ВИРІШИЛИ: Врахувати запропоноване та,  у зв’язку із жахливою ситуацією 

у  міському  господарстві,  виділити  16  млн.грн.  на   благоустрій  міста, 

перерозподіл  яких  на  капітальні  та  поточні  видатки  переглянути  на 

черговому засіданні бюджетної комісії. 

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

Голова комісії                                                                                        Р.Курчик

Секретар комісії                                                                                    С.Оленич


