
 ПРОТОКОЛ № 71 

 

постійної комісії ради з питань житлово-комунального господарства, 

будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку 

 

        від 17 квітня  2019  р. 

ПРИСУТНІ: 

Голова постійної комісії А.Янів 

Секретар комісії О.Майданюк 

 

Члени комісії:,  М.Лужецький, Р.Шагала 

Відсутні: О.Майданюк 

Запрошені: І.Герман – перший заступник міського голови, О.Хрущ – 

секретар міської ради, Р.Росоха – начальник відділу оренди та приватизації 

комунального майна, Р.Пошивак – заступник директора департаменту 

міського господарства, В.Красуляк – заступник директора КП ”Комбінат 

міського господарства”, В.Білоган – директор КП ”Дрогобицький ринок” , 

Я.Якимчук – головний спеціаліст відділу правового забезпечення 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження ”Програми охорони навколишнього природного 

середовища міста Дрогобич на 2019-2021 роки” 

2. Про безкоштовну передачу матеріальних цінностей КП ”Комбінат 

міського господарства” 

3. Про затвердження нової редакції статуту КП ”Комбінат міського 

господарства” 

4. Про затвердження Програми спів фінансування капітального ремонту 

багатоквартирних будинків у м.Дрогобичі на 2019-2020 роки 

5. Петиція ”Вулиця Шолом Алейхема. Паркінг чи ринок?” – автор Якимів 

А.А. 

6. Петиція ”Перехитрити хитрунів): зробити Шолом Алейхема 

пішохідною, ніяких МАФів!” – автор Кульчицька-Волчко М.В. 

7. Інформація про проведену роботу за звітний період 2018-2019 рр. 

 

1.Слухали:  Про затвердження ”Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Дрогобич на 2019-2021 роки” 

Доповідач: Р.Пошивак 

Вирішили: рекомендувати раді  

Результати голосування: ”за” – 3. 

 2. Слухали:  Про безкоштовну передачу матеріальних цінностей КП 

”Комбінат міського господарства” 

Доповідач: Р.Пошивак 

Вирішили: рекомендувати раді  

Результати голосування: ”за” – 3. 



3. Слухали:  Про затвердження нової редакції статуту КП ”Комбінат 

міського господарства” 

Доповідач: В.Красуляк 

Вирішили: рекомендувати раді  

Результати голосування: ”за” – 3. 

4. Слухали:  Про затвердження Програми спів фінансування 

капітального ремонту багатоквартирних будинків у м.Дрогобичі на 2019-

2020 роки 

Доповідач: Р.Пошивак 

Вирішили: доопрацювати дане питання 

Результати голосування: ”за” – 3. 

5. Слухали:  Петиція ”Вулиця Шолом Алейхема. Паркінг чи ринок?” – 

автор Якимів А.А. 

Доповідач: - Р.Росоха  

Вирішили: на засідання комісії запросити автора петиції 

Результати голосування: ”за” – 3. 

6. Слухали:  Петиція ”Перехитрити хитрунів): зробити Шолом 

Алейхема пішохідною, ніяких МАФів!” – автор Кульчицька-Волчко М.В. 

Доповідач: - Р.Росоха  

Вирішили: на засідання комісії запросити автора петиції 

Результати голосування: ”за” – 3. 

7. Слухали:  Інформація про проведену роботу за звітний період 2018-

2019 рр. 

Доповідач: Р.Пошивак 

Вирішили: інформацію взяти довідома. 

 

 

 

Голова комісії        А.Янів 

 

Секретар комісії        О.Майданюк 

 


