
 

. ПРОТОКОЛ   № 74 

 

Засідання бюджетної комісії Дрогобицької міської ради 

 

від 22.11.2018 року 

 

Присутні: 

Р.Курчик – голова комісії  

Б.Пристай – член комісії 

В.Тюска – член комісії  

М.Шеремета – член комісії  

Т.Городиський – секретар комісії 

 

Запрошені:  
О.Савран – начальник фінансового управління. 

Л.Пелещак – начальник відділу з питань оренди та приватизації  

                  комунального майна. 

М.Летнянчин –  начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та  

                   цивільного захисту населення виконавчого комітету  

                   Дрогобицької  міської ради. 

О.Яводчак –  начальник відділу культури та мистецтв виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради. 

Р.Шагала –  начальник КП "Дрогобичводоканал". 

Представник ініціативної групи батьків ЗОШ № 14. 

Р.Воляр - голова правління ГО "Мрія". 

 

Відсутні: 

О.Жуковська – заступник голови комісії 

Т.Демко – член комісії 

О.Скірко – член комісії 

 

Порядок денний: 

 

1.   Розгляд проекту рішення "Про внесення змін до міського бюджету 

м.Дрогобича на 2018 рік".   

 Доповідач – О.Савран – начальник фінансового управління. 

 
2.   Розгляд  переліку звернень, щодо оренди і приватизації нежитлових 

приміщень. Розгляд переліку земеньних ділянок, які виставляються на викуп.   

Доповідач – начальник відділу з питань оренди та приватизації 

комунального майна - Л.Пелещак. 

 

3.   Розгляд проекту рішення "Про затвердження Програми технічного і 

фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи 

централізованого оповіщення і зв"язку міст Дрогобича на 2019 рік".     



 

.  Доповідач – М.Летнянчин –  начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради. 

  

4.   Розгляд проекту рішення "Про внесення змін до заходів на 2018 рік 

Комплексної програми "Дрогобич - місто Івана Франка" на 2015-2020 роки в 

м.Дрогобичі".     

 Доповідач – О.Яводчак –  начальник відділу культури та мистецтв 

виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. 

 

5.   Розгляд проекту рішення "Про затвердження Програми "Внески до 

статутного капіталу КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради на  

2018 рік".     

 Доповідач – Р.Шагала –  начальник КП "Дрогобичводоканал". 

  

6.   Розгляд звернення ініціативної групи батьків ЗОШ № 14 у сприянні 

закладення до бюджету міста на 2019 рік коштів на капітальний ремонт 

санітарних вузлів (туалетів) школи.  

 Доповідач – представник ініціативної групи батьків ЗОШ № 14.    

 

7.   Розгляд   звернення   ГО "Мрія"  щодо заключення мирової угоди, 

розтермінуванням боргу та укладення договіру оренди земельної ділянки.   

Доповідач – Р.Воляр голова правління ГО "Мрія". 

  

 СЛУХАЛИ: голову комісії 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 до міського бюджету 

м.Дрогобича на 2018 рік". 

СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління О.Савран, яка 

доповіла, що всі зміни стосуються раніше затверджених призначень. 

Перерозподіл коштів згідно додатку № 4 рішення "Про внесення змін до 

міського бюджету м.Дрогобича на 2018 рік" за запитами головних 

розпорядників. Субвенція, яка виділяється на Регіональний сервісний центр 

МВС у Львівській області  перерозподілено 70 тис.грн. на співфінансування 

об"єктів, згідно розпорядження від 07.11.2018 № 867-р "Деякі питання 

розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 



 

. територій", з метою співфінансування об"єктів  (3 відсотки). Окрім цього в 

додатку № 4 додали об"єкти по яких державний бюджет надав кошти, згідно 

вищевказаного розпорядження в рішенні воно звучить, як виконання 

інвестиційних проектів.  

Інші зміни в межах кошторисних призначень, це перерозподіл за 

зверненнями головних розпорядників бюджетних коштів  в тому числі 

внески в статутні фонди. 

Зміни на виконання депутатських запитів.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії.  

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

2.   Розгляд переліку земеньних ділянок, які виставляються на викуп.  

Розгляд  переліку звернень, щодо оренди і приватизації нежитлових 

приміщень. 

СЛУХАЛИ:  начальника відділу з питань оренди та приватизації 

комунального майна - Л.Пелещак, яка ознайомила членів комісії із переліком  

звернень, щодо оренди і приватизації нежитлових приміщень: 

- надати в оренду нежитлове приміщення пл.Ринок, 1 з  пільговою 

орендною платою 1 грн. за м.кв.,  ФОП Круп"як О.В. на 35 місяців (їдальня); 

- продовження договору оренди на 3 роки з пільговою орендною платою 

12 грн. за 1 кв.м. неж.приміщення вул.Б.Лепкого,4  художник Микитич Л.М. 

на 3 роки (худ.майстерня); 

- продовження договору оренди на 3 роки з пільговою орендною платою 

12 грн. за 1 кв.м. неж.приміщення вул.Б.Лепкого,4  художник Булько С.Г. на 3 

роки (худ.майстерня); 

- продовження договору оренди на 1 рік з пільговою орендною платою 1 

грн.в рік  неж.приміщення вул.Осмомисла, 10 МО "Пласт-Національна 

скаутська Організація України" на 3 роки (офіс); 

- встановлення єдиного розміру орендної плати 65 грн. за 1 кв.м. без 

ПДВ для орендарів неж.приміщень на майд.Шевченка, 1 КП "Дрогобицький 

ринок". 

Також перелічила земельні ділянки, які хочуть викупити: 

- Матковський М.М. - зем.ділянка по вул.П.Орлика, 11/2 - 1592 кв.м. 

(416,98кв.м.); 

- Яхнів Б.Б. - зем.ділянка по вул.М.Грушевського, 19 - 221 кв.м. 

(381,64кв.м.); 

- Кулиняк І.Я. - зем.ділянка по вул.М.Грушевського, 59/3 - 35 кв.м. 

(554,66кв.м.); 

- Некрасова І.В. - зем.ділянка по вул. М.Грушевського,59/5 - 65 кв.м. 

(554,66кв.м.); 

 



 

. ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії.  

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

3.   Розгляд проекту рішення "Про затвердження Програми технічного і 

фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи 

централізованого оповіщення і зв"язку міст Дрогобича на 2019 рік".     

СЛУХАЛИ:  начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення виконавчого комітету Дрогобицької міської 

ради М.Летнянчина, який повідомив присутніх, що оповіщення та 

інформування є невід’ємною складовою захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, 

забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про 

загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру в межах відповідних територій віднесено до 

компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 Своєчасне оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій 

і постійне інформування населення про них досягається за рахунок 

своєчасного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних 

засобів оповіщення та зв’язку цивільного захисту міста, яке повинно 

забезпечувати підтримування їх у готовності до виконання завдань у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого 

управління заходами цивільного захисту. 

 Першим сигналом, який привертає увагу і сигналізує про небезпеку є 

сигнал «УВАГА ВСІМ!», який передається через включення СИРЕН. З 21 

сирени які розташовані на території міста 7 вийшли з ладу і потребують 

заміни. 

 Для вирішення проблеми охоплення сигналом всіх густонаселених 

мікрорайонів міста планується відновити функціональність 5 електросирен та 

розмістити їх на будівлях: 

1.  КП «ЖЕО» або КП «Теплокомуненерго» для озвучення вулиць 

В,Великого та Коновальця; 

2. ЗОШ №5 для озвучення вулиць прилеглого приватного сектора; 

3. ЗОШ № 2 для озвучення вулиць прилеглого приватного сектора; 

4. ЗОШ «17 для озвучення мікрорайону вул. Самбірська; 

5. ВПУ №19 для озвучення вулиць Грушевського, Винниченка та 

частини Стрийської. 

Окрім цього, аналогова система оповіщення про збір керівного складу 

сил цивільного захисту через домашні телефони устаріла і не дає змоги 

мобільно і оперативно повідомити посадових осіб про збір. 

 Пропонується придбати спеціальне програмне забезпечення  «НАБАТ» 

яке дасть можливість здійснювати оповіщення на мобільні телефони 

керівників як централізовано з пункту управління області так і безпосередньо 

через чергову службу міста. 

 



 

. ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії.  

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

4.   Розгляд проекту рішення "Про внесення змін до заходів на 2018 рік 

Комплексної програми "Дрогобич - місто Івана Франка" на 2015-2020 роки в 

м.Дрогобичі".     

СЛУХАЛИ:  начальника відділу культури та мистецтв виконавчого 

комітету Дрогобицької міської ради О.Яводчака, який повідомив, що цим 

рішенням внесено зміни до заходів на 2018 рік  Комплексної програми 

"Дрогобич - місто Івана Франка" на 2015-2020 роки в м.Дрогобичі", згідно з 

поданим додатком.     

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії.  

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

   

5.   Розгляд проекту рішення "Про затвердження Програми "Внески до 

статутного капіталу КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради на  

2018 рік".     

 СЛУХАЛИ:  начальника КП "Дрогобичводоканал" Р.Шагала, 

який просив депутатів про затвердження Програми "Внески до статутного 

капіталу КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради на  2018 рік", 

згідно поданим додатком.     

 Фінансування програми буде здійснюватись у межах коштів, 

затверджених департаментом міського господарства по КПКВК 1217670 

"Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання". 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати даний проект рішення та подати на розгляд 

сесії.  

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

  6.   Розгляд звернення ініціативної групи батьків ЗОШ № 14 у сприянні 

закладення до бюджету міста на 2019 рік коштів на капітальний ремонт 

санітарних вузлів (туалетів) школи.  

 СЛУХАЛИ: представника ініціативної групи батьків ЗОШ № 14, який 

розповів, що санітарні вузли школи знаходяться у жахливому стані, не 

відповідають жодним санітарно-гігієнічним нормам та унеможливлюють 

нормальне справлення фізіологічних потреб дітей та педагогів.    

 



 

. ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги дане питання при складанні бюджету на 

2019 рік.  

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

7.   Розгляд   звернення   ГО "Мрія"  щодо заключення мирової угоди, 

розтермінуванням боргу та укладення договіру оренди земельної ділянки.   

   

 СЛУХАЛИ:  голову  правління ГО "Мрія" Р.Воляра,   який  вкотре 

просив комісію та народних депутатів про заключення мирової угоди між 

Дрогобицькою міською радою та ГО "Мрією" на розтермінування боргу, 

який рахується за даним підприємстом.    

 Також ГО"Мрія" просить укласти договір оренди.   

  

 ВИРІШИЛИ:  Погодити мирову угоду між ГО "Мрія" і Дрогобицькою 

міською радою, в якій передбачити розтермінування  боргу  перед міською 

радою (за рішенням Господарського суду Львівської області від 06.11.2017  

№ 914/1740/17)  та витрати на судовий збір терміном на 5 років.  

 Борг, який утворився від дати рішення суду з липня 2017 року до 

моменту укладання угоди нарахувати по ставці 1% від нормативно-грошової 

оцінки терміном на 5 років.  

 Укласти договір оренди земельної ділянки для ГО "Мрія" терміном на 

3 роки з стакою орендної плати на рівні земельного податку, а саме 1% від 

нормативно-грошової оцінки. 

  

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

 

 

Голова комісії                                                                               Р.Курчик 

 

Секретар комісії                                Т.Городиський 


