
ПРОТОКОЛ №  49

 засідання  постійної  комісії  ради  з  питань  житлово-комунального 
господарства,  будівництва,  архітектури,  екології,  довкілля,  транспорту  та 
зв’язку. 

                                                                                                        від ” 02”  серпня 2017 
р.

ПРИСУТНІ:

Голова постійної комісії Т. Демко

Заступник голови комісії В. Тюска

Секретар комісії О. Майданюк

 Члени комісії:    М. Лужецький,  Р.Шагала,    А.Янів 

Запрошені:  секретар  ради  О.  Хрущ, депутати  О.  Балог,  Р.  Броницький,  Н. 
Броварський,  начальник  управління  фінансів  О.  Савран,  заст.  директора 
Департаменту МГ Лепкий І., директор КП “Дрогобичтеплоенерго” І. Хом’як, 
начальник та представник відділу правового забезпечення, начальник ДАБІ, 
ветерани – учасники бойових дій,  голови ОСББ , громадськість.

                       ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання доручень постійної комісії ради.

2. Про  проект  рішення  “  Про  внесення  змін  до  рішення  Дрогобицької 
міської ради від 17.11.2015 р. №7 “ Про утворення постійних комісій та 
обрання голів комісій”.

3. Про  проект  рішення  “  Про  погодження  заходів  на  врегулювання 
заборгованості за спожитий природній газ КП  “Дрогобичтеплоенерго” 
ДМР.

4. Про проект рішення  “ Про внесення змін до Програми добровільної 
дольової участі ОСББ у капітальному ремонті житлових будинків у м. 
Дрогобичі  на  2017  р.,  затвердженої  рішенням  Дрогобицької  міської 
ради від 06.07.2017 р. №771”



5. Про порядок розгляду проектів рішень.

6. Про звернення депутатів.

7. Про листи та звернення  комунальних підприємств.

8. Різне.

1.СЛУХАЛИ. Голову  комісії  Т.Демка,  який  нагадав,  що  на 
попередньому  засіданні  надавалось  протокольне  доручення  комісії  до 
виконавчих  органів  влади  щодо  протиправного  захоплення  землі  та 
незаконного  будівництва/встановлення  гаражів  на  вул.  Кн.  Ольги  та  вул. 
Бориславській.

ВИСТУПИЛИ. Начальник ДАБІ,який повідомив, щодо будівництва на 
вул.  Бориславській,  2  встановлено  особу  забудовника  і  повідомлено  про 
даний  факт  міський  відділ  Національної  поліції.  Очікується  реагування 
поліції і тоді можна говорити щодо прийняття певних санкцій.

Голова  комісії  Т.Демко,  озвучив  лист-відповідь  щодо  незаконного 
встановлення  гаража  на  вул.  Кн.  Ольги,  в  якому  інспектор  Л.Ільченко 
інформує , що власнику гаража направлено припис, з вимогою демонтувати 
його або надати чи оформити відповідні дозвільні документи на влаштування 
гаража. Одночасно, власник гаража повідомлений про штрафні санкції.

ГОЛОСУВАЛИ. 1.  Щодо  протиправного  захоплення  землі  та 
незаконного будівництва/встановлення гаражу на вул. Бориславській,2 
питання розглянути на наступному засіданні  комісії,  після отримання 
відповіді  –  реагування  з  боку  Національної  поліції.  2.  Щодо 
протиправного  захоплення  землі  та  незаконного 
будівництва/встановлення  гаражів  на  вул.  Кн.  Ольги,  доручити 
виконавчим  органам  ради  винести  на  розгляд  чергового  засідання 
виконавчого комітету ДМР питання про добровільний, а у разі відмови 
про  примусовий,   оплатний  демонтаж  тимчасової  споруди(  гаражу) 
силами КП “Комбінат міського господарства”, з подальшим оплатним , 
власником гаражу, транспортуванням і зберіганням на території даного 
КП.



    ЗА - 6    ПРОТИ - 0   УТРИМАВСЯ- 0    НЕ ГОЛОСУВАВ – 0

2.  СЛУХАЛИ. Представника   відділу  правового  забезпечення  ради, 
щодо проекту рішення “ Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської 
ради від 17.11.2015 р.  №7 “ Про утворення постійних комісій та обрання 
голів комісій ”. Представник повідомив, що міський голова вніс даний проект 
рішення на звернення одного з депутатів та на вимогу ветеранів-учасників 
АТО.

 ВИСТУПИЛИ.  Один з заявників, ветеран-учасник АТО повідомив, 
що їхня вимога базується н атому, що комісія збирається нерегулярно, а тому 
від повільність за роботу комісії несе персонально голова комісії. Оскільки є 
проблеми  з  кворумом,  то  потрібно  змінити  голову  комісії,  який  наведе 
порядок в її роботі. 

Ветеран-учасник АТО Удалов повідомив, що він неодноразово брав участь в 
роботі  підкомісії  з  опрацювання  документів  АТО  вцями  і  він  бачив,  що 
підкомісія погано працює через відсутність кворуму. Тому, на його думку, 
потрібно вимагати плідної роботи від всіх членгів комісії, бо сам голова не 
приймає рішень.

Секретар ради О.Хрущ погодився, що роботу комісії із земельних відносин 
потрібно  дисциплінувати,  але  несправедливо  ставити  питання  про  зняття 
голови комісії, який багато часу та зусиль віддає для плідної роботи.

Голова постійної комісії ради з питань земельних відносин О.Балог пояснив 
присутнім,  що  комісія  працює  навіть  в  напруженішому  і  динамічнішому 
режимі  ,  ніж  це  передбачено  Регламентом  про  комісію.  Ветеранам  АТО 
надано майже 300 земельних ділянок протягом дію.чої  каденції  ради.Крім 
того,  О.Балог  надлав присутнім примірник Всеукраїнської  газети,  від  сіня 
2017  року,  де  ним  надавались  рекомендаційні  матеріали  щодо  порядку 
отримання  земельних  ділянок  ветеранами-учасниками  бойових  дій.  Щодо 
плідної  роботи  підкомісії  по  опрацюванню  документів  ветеранами  – 
учасниками бойових дій,  то можливо доцільно зменшити її чисельність, що 
сприятиме дисциплінізації її членів.

Голова фракції ПП “Громадянська позиція” в Дрогобицькій міській раді Т. 
Демко  поінформував  присутніх  про  те,  що  рішенням  засідання  фракції 
прийнято рішення щодо висловлення довіри та підтримки голови постійної 
комісії  ради  із  земельних  відносин  О.Балога.  Копію  протоколу  Т.Демко 



продемонстрував  та  передав  для  ознайомлення  постійним  комісіям  ради, 
фракціям ПП в раді та ветеранам - учасникам АТО.

  ГОЛОСУВАЛИ 1.  Рекомендувати  раді   “Підтримати” проект 
рішення “ Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 
17.11.2015 р.  №7 “ Про утворення постійних комісій та обрання голів 
комісій ” .

 ЗА -0   ПРОТИ – 0   УТРИМАВСЯ – 3   НЕ ГОЛОСУВАВ – 3

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

  ГОЛОСУВАЛИ 2. Рекомендувати на “Розгляд ради” проект рішення 
“  Про  внесення  змін  до  рішення  Дрогобицької  міської  ради  від 
17.11.2015 р.  №7 “ Про утворення постійних комісій та обрання голів 
комісій ”.

ЗА – 3    ПРОТИ – 2    УТРИМАВСЯ -0    НЕ ГОЛОСУВАВ – 1

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

     ГОЛОСУВАЛИ 3.  На пропозицію представника відділу правового 
забезпечення ради внесено на голосування  питання  «Взяти до відома” 
даний проект рішення.

ЗА – 6    ПРОТИ – 0    УТРИМАВСЯ -0    НЕ ГОЛОСУВАВ - 0

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО.



 3. СЛУХАЛИ.  Директора  КП  «Дрогобичтеплоенерго”  І. Хомяка проект 
рішення  “Про  погодження  заходів  на  врегулювання  заборгованості  за 
спожитий природній газ КП “Дрогобичтеплоенерго” ДМР.

 ГОЛОСУВАЛИ. Рекомендувати  раді  підтримати  проект  рішення 
“Про  погодження  заходів  на  врегулювання  заборгованості  за 
спожитий природній газ КП “Дрогобичтеплоенерго” ДМР.

 ЗА – 6    ПРОТИ – 0   УТРИМАВСЯ – 0   НЕ ГОЛОСУВАВ– 0

    РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

4.СЛУХАЛИ. Заст.  директора  Департаменту  МГ   І.Лепкого  щодо 
необхідності  підтримання  сесією  міської  ради  проекту  рішення   “Про 
внесення  змін  до  Програми  добровільної  дольової  участі  ОСББ  у 
капітальному  ремонті  житлових  будинків  у  м.  Дрогобичі  на  2017  р., 
затвердженої  рішенням  Дрогобицької  міської  ради  від  06.07.2017  р. 
№771”.

ВИСТУПИЛИ. Директор КП ЖЕО О.Майданюк, який висловив сумнів в 
доцільності  підтримки  комісією  даного  проект  рішення,  оскільки  немає 
підстав  для цього.  Якщо сесія  встановли пропорційне фінансування для 
ОСББ, то цього потрібно дотримуватись. 

Голова комісії Т.Демко, запропонував зробити виняток в прийнятті даного 
проекту  рішення,  оскільки  воно  стосується  лише  розпуску  електричної 
енергії   і  несе  в  собі   надзвичайно  велику  соціальну  складову,  а  тому 
вимагає  особливого  підходу  (  піклування)   з  боку  органів  місцевого 
самоврядування . Тим більше, що є гарний приклад, коли  депутат по ВО 
скерував кошти передбачені на виконання доручень виборців саме на цей 
вид  робіт,  а  тому  необхідно  підтримати  гарне  починання  депутата  М. 
Городинського.

ГОЛОСУВАЛИ. Рекомендувати сесії ради підтримати проект рішення 
“ Про внесення змін до Програми добровільної дольової участі ОСББ у 
капітальному ремонті житлових будинків у м. Дрогобичі на 2017 р., 
затвердженої  рішенням  Дрогобицької  міської  ради  від  06.07.2017  р. 
№771”.

        ЗА – 6     ПРОТИ – 0  УТРИМАВСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ – 0



РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. СЛУХАЛИ.  Голову комісії  Т.Демка, який запропонував,  що з метою 
повноцінного  та  об’єктивного  розгляду  проектів  рішень  ради, 
рекомендувати  виконавчим  органам,  виносити  їх  на  розгляд  постійної 
комісії  ради,  після  візування(  схвалення)  всіма  уповноваженими 
структурними  підрозділами/відділами/управліннями  виконавчих  органів 
ради.

ГОЛОСУВАЛИ. Розгляд проектів рішень, які подаються на засідання 
постійної  комісії  ради,  проводити після візування(  схвалення)  всіма 
структурним  підрозділами  /відділами/  управліннями  виконавчих 
органів ради.

        ЗА – 6     ПРОТИ – 0  УТРИМАВСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ – 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

  6.1.1.СЛУХАЛИ.  Депутата  Н.Броварського,  який  просить  кошти  на 
виконання доручень виборців , в сумі 160 тис. грн., скерувати на проведення 
ремонту прибудинкої внутрішньо квартальної проїзної частини дороги біля 
буд. Стрийська, 179. Тим більше, що мешканці будинку готові взяти участь у 
співфінансуванні даних робіт. Натомість депутат пропонує провести очистку 
русла  р.  Серет  коштами  отриманими  міським  бюджетом  з  екологічного 
податку.

Начальник  фінансового  управління  ради  О.Савран  повідомила,  що  це 
право  депутата  куди  скерувати  кошти  і  які  роботи  виконувати  на 
виконання доручень виборців, але коштів , які б надійшли з екологічного 
податку є відсутніми, а тому роботи з очистки русла р. Серет необхідно 
проводити після розподілу коштів з перевиконання бюджету.

ГОЛОСУВАЛИ. 1.   Рекомендувати виконавчим органам ради виконати 
роботи з ремонту проїзної частини внутрішньо квартальної дороги описані 



в зверненні депутата Н.Броварського. 2. З метою запобігання НС, провести 
необхідні запобіжні заходи очистки русла р. Серет.

ЗА – 6     ПРОТИ – 0  УТРИМАВСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ – 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6.6.2.  СЛУХАЛИ. Депутата  Р.  Броницького,  який  інформував  членів 
комісії про необхідність проведення ремонту дороги на вул. 22 Січня.

ВИСТУПИЛИ . Заст. директора Департаменту МГ  І. Лепкий  повідомив, 
що найближчим часом буде проведено поточний ремонт дороги на вул. 22 
Січня до пров. Ясного.

ГОЛОСУВАЛИ. Взяти  “До  відома”   інформацію  з  даного  питання  та 
рекомендувати депутату Р. Броницькому провести належний контроль за 
виконанням ремонтних робіт.

ЗА – 6     ПРОТИ – 0  УТРИМАВСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ – 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6.6.3.  СЛУХАЛИ. Депутата  Р.  Броницького,  який  інформував  членів 
комісії про стурбованість мешканців буд. № 9 на вул. П.Орлика.

   ВИСТУПИЛИ . Заст. директора Департаменту МГ  І. Лепкий  повідомив, 
що  найближчим  часом  розпочнуться  роботи  з  ліквідації  НС  в  даному 
будинку, на що передбачено кошти в міському бюджеті.

ГОЛОСУВАЛИ. Взяти  “До  відома” інформацію  з  даного  питання  та 
рекомендувати депутату Р.Броницькому провести належний контроль за 
виконанням ремонтних робіт.

ЗА – 6     ПРОТИ – 0  УТРИМАВСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ – 0



РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7.1.1.  СЛУХАЛИ. Голову  комісії  Т.Демка,  що  надійшли  листи  від  КП 
“Дрогобичводоканал”,  КП  ЖЕО,  КП  “КМГ”  в  яких  йдеться  про 
різноманітні преференції з боку міської ралди, як от – Про звільнення від 
сплати дивідендів ( КП “Дрогобичводоканал”), Про виділення коштів для 
прдбання спецтехніки та  поповнення статутного фонду, для авансу при 
придбанні в лізинг двох нових автобусів МАЗ для перевезення пасажирів з 
спец  потребами  (  КП  “КМГ”),  Про  необхідність  виділення  фінансової 
допомоги   на ремонт та придбання спецтехніки ( КП ЖЕО).

ГОЛОСУВАЛИ.  Рекомендувати  виконавчим  органам  ради  при 
перевиконанні бюджету і його перегляді передбачити виділення кошти на 
вирішення найбільш необхідних потреб. 

ЗА – 6     ПРОТИ – 0  УТРИМАВСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ – 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7.1.2. СЛУХАЛИ:  Голову комісії Т.Демка, що надійшло звернення від КП 
“Дрогобичтеплоенерго” щодо фінансової підтримки підприємства з міського 
бюджету.

ГОЛОСУВАЛИ:  Доручити  виконавчим  органам  владли  вишкати 
можливість  фінансової  підтримки  КП  “Дрогобичтеплоенерго  для 
забезпечення належної підготовки до опалювального сезону.

ЗА – 6     ПРОТИ – 0  УТРИМАВСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ – 0

8.1.1.  СЛУХАЛИ.  Голову  комісії  Т.Демка,  який  повідомив,  що  надійшло 
колективне звернення від мешканців буд. №№ 33-35 на вул.. Т.Шевченка з тим, 
що в будинках відсутня централізована каналізація і вони просять облаштувати 



її. Кошторисна вартість робіт складає –майже 100 тис.грн.
ВИСТ  УПИЛИ.  Мешканка  п.  Яцків  повідомила,  що  депутатом  від  ВО 
О.Дацюком надано  згоду  скерувати  50  тис.  грн.  для  проведення  необхідних 
робіт, шляхом перенаправлення цих коштів, які попередньо ним передбачались 
для  медичних  закладів.  Принагідно  вона  подякувала  КП  ЖЕО  за  постійну 
турботу на користь мешканців буд. №№ 33-35 на вул. Т.Шевченка.
Директора  КП  “Дрогобичводоканал”  Р.Шагала  та  КП  ЖЕО  О.Майданюк 
зголосились, надати максимальну технічну підтримку у проведенні необхідних 
монтажно – будівельних робіт.
ГОЛОСУВАЛИ. Доручити виконавчим органам ради провести необхідний 
об’єм  робіт  з  облаштування  каналізаційної  системи  з  подальшим 
підключенням  її  до  централізованої  каналізації.  Для  проведення  робіт 
передбачити кошти на виконання доручень виборців, технічні можливості 
КП “Дрогобичводоканал” і КП ЖЕО та інші бюджетні ресурси.

ЗА – 6     ПРОТИ – 0  УТРИМАВСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ – 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8.1.2.СЛУХАЛИ.  Голову комісії  Т.Демка, який повідомив, що надійшла 
копія  заяви  від  мешканців  вулиць  Грюндвальська  та  Нова  щодо 
необхідності  ремонту  дороги   на  вул.  Новій.   Т.Демко  інформував 
присутніх,  що  даний  проект  не  потрапив  через  жорстке  сито  відбору 
проектів, які подавались на фінансування з Громадського бюджету, тому 
необхідно звернутись до депутата по ВО та виконавчих органів ради, щоб 
вони передбачили  виділення необхідніх коштів з міського бюджету.

ГОЛОСУВАЛИ.  Рекомендувати  депутату  по  ВО  В.  Бернадовичу  та 
виконавчим  органам  влади  передбачити  виділення  коштів  для 
ремонту дороги на вул. Новій.

ЗА – 5    ПРОТИ – 0  УТРИМАВСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ – 1

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.



8.1.3.СЛУХАЛИ.  Голову комісії  Т.Демка, який повідомив, що надійшла 
колективна  заява  від  мешканців  вул.  Твердохліба,  які  просять  знести 
самовільно встановлений шлагбаум на їхній вулиці.

ГОЛОСУВАЛИ.  Доручити  виконавчим  органам  ради  опрацювати 
дане питання і доповісти на черговому/наступному засіданні постійної 
комісії ради з питань ЖКГ.

ЗА – 5    ПРОТИ – 0  УТРИМАВСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ – 1

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова постійної комісії ради Т. Демко

Секретар комісії           О. Майданюк


