
ПРОТОКОЛ № 24

 засідання  постійної  комісії  ради  з  питань  житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту 

від ”22”  червня 2016 р.
ПРИСУТНІ:
Голова постійної комісії Т.Демко
Заступник голови комісії В.Тюска
Секретар комісії О.Майданюк, 
Члени комісії: А.Янів, Р.Шагала, М.Лужецький

 Запрошені:  депутати  міської  ради,  директор  Департаменту  Лепкий  І.І., 
директор  КП  Дрогобичтеплокомуненерго   Хомяк  І.М.,  нач.  фінансового 
управління Савран О.Р.,  перший заст.  міського голови Герман І.М.,  радник 
міського голови Качмар В.Б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про  виконання плану благоустрою міста.
2. Про  роботу  міжвідомчої  комісії   з  видачі  дозволів  на 

автономне опалення.
3. Про роботу КП Дрогобичтеплокомуненерго.
4.  Про створення аварійної служби на базі КП ЖЕО.

1.  ВИСТУПИВ:Голова  постійної  комісії  Т.Демко,  який  проінформував  усіх 
присутніх,  що продовжуються  роботи  з  благоустрою  міста  і  є  необхідність 
переглянути  терміни проведення робіт  з  ремонту  дахів,  оскільки  депутати 
бють на сполох, що є загроза зриву робіт через неосвоєння коштів.
 СЛУХАЛИ:  Директор Департаменту Лепкий І.І. доповів про проведені роботи 
і  ті,  які  плануються  в  зв’язку  з  тими  змінами,  які  пропонують  депутати. 
Додатково  він  повідомив,  що  з  бюджету  передбачається  1  млн.  грн..  на 
поточний ремонт доріг міста.
Демко  Т.І.  звернувся  до  депутатів,  щоб  ті  подали  свої  пропозиції  до 
13.07.2016  р.   і  комісія  спільно  з  Департаментом  відбере  найбільш 
потребуючі ремонту ділянки проїзних доріг в місті.
Нач.  фінвідділу  Савран  О.Р.  повідомила  про  те,  що  на  ремонт  дахів  буде 
скеровано у серпні – 400 тис. грн.., у вересні -430 тис. грн.

Вирішили: 1. Взяти до відома інформацію від виконавчої гілки 
 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-6     ПРОТИ – 0        УТРИМАВСЯ -0



ВИСТУПИВ: В.Тюска, який повідомив, що на його думку міжвідомча комісія 
з  видачі  дозволів  на  автономне  опалення  працює  неефективно,  оскільки 
відсутнє Положення про її роботу.
СЛУХАЛИ:  Директора  КП  Дрогобичтеплокомуненерго   Хомяка  І.М.,  який 
повідомив  ,  що  згідно  чинного  законодавства  від’єднувати  квартири  від 
централізованого  опалення  та  надавати  дозволи  на  автономне  опалення 
можна за умови проведення загальних зборів всіх мешканців будинку, 100% 
-ої  їхньої  згоди  і  за  присутності  представника  КП.  Інакше  відбувається 
розбалансування системи опалення.
Демко  Т.І.  ствердив,  що  фактично  сьогодні  нереально  громадянам  буде 
отримати дозвіл міжвідомчої  комісії,  оскільки,  з  різних причин,  нереально 
зібрати  100%  підписів-згоди  сусідів  по  будинку.  В  такому  випадку  немає 
потреби у роботі самої комісії.
Радник міського голови Качмар В. Б. вважає, що комісія повинна працювати, 
бо  навіть  давати  відмову  громадянам  хтось  повинен  і  запропонував 
розробити Положення про міжвідомчу комісію.
Вирішили: Доручити  першому  заст..  міського  голови,голові  міжвідомчої 
комісії Герману І. М., до 01.08.2016 р. розробити і подати на розгляд комісії з 
питань ЖКГ Положення, з подальшим затвердженням на сесії ради.
 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА-6     ПРОТИ – 0        УТРИМАВСЯ -0

3. СЛУХАЛИ:  Т. Демка, який повідомив, що надійшов лист від  КП Дрогобич 
теплокомуненерго,  в  якому йдеться  про  роботу  та  проблеми  КП,  а  також 
пропонується  надати  фінансову  допомогу  самому  КП,  так  і  пропонується 
погасити борги інших КП перед Дрогобичтеплокомуненерго з коштів міського 
бюджету.
ВИСТУПИЛИ:  Директор  КП  Дрогобичтеплокомуненерго  Хомяк  І.  М.,  який 
повідомив,  що  підприємство  попало  в  скрутну  фінансово-господарську 
ситуацію і потребує допомоги міської ради у вигляді фінансової дотації 500 
тис. грн.., а також він просив, щоб з міського бюджету було надано кошти КП 
“Дрогобицька  лазня”  і  КП  готельний  комплекс  “Тустань”  для  погашення 
заборгованості за раніше використані теплоносії.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міській раді розглянути можливість задоволення 
фінансових  запитів  і  пропозицій  викладених  в  листі  КП 
Дрогобичтеплокомуненерго.

ГОЛОСУВАЛИ:  ЗА -6    ПРОТИ – 0     УТРИМАВСЯ – 0.

4.СЛУХАЛИ: Демка  Т.І.,  який  запропонував  відновити  роботу,  колись 
ліквідованої аварійної служби міста (АСМ).



ВИСТУПИЛИ: Директор КП ЖЕО Майданюк О.Є., який погоджується, що така 
служба місту потрібна і він готовий, щоб вона функціонувала на базі ( в штаті) 
ЖЕО, але є багато запитань -  від штатного розпису до джерел фінансування 
такої служби.
Шагала Р. М. запропонував до 01.08. 2016 р. , щоб КП ЖЕО подало на розгляд 
комісії ЖКГ свої пропозиції зі створення АСМ.
ВИРІШИЛИ: Доручити КП ЖЕО розробити і подати на розгляд комісії з питань 
ЖКГ свої пропозиції зі створення АСМ.

ГОЛОСУВАЛИ:  ЗА -6    ПРОТИ – 0     УТРИМАВСЯ – 0.

Голова постійної комісії ради Т.Демко
Секретар комісії О.Майданюк


