
ПРОТОКОЛ № 2

засідання  постійної  комісії  ради  з  питань  оренди та приватизації, 

комунального  майна,  промисловості,  торгівлі,  громадського  харчування, 

побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу.

від 26 листопада 2015 р.

ПРИСУТНІ:

Голова постійної комісії   Ю.Кушлик

Секретар комісії   Р.Грицай

Члени комісії: О.Янів, Ю.Милян

Відсутні: І.Лазарів, С.Настьошин

Запрошені:  Т.Кучма  –   міський  голова  І.Герман  –  перший  заступник 

міського голови, В.Коцюба – заступник міського голови, керуючий справами 

виконкому,  О.Дукас  –  заступник  міського  голови  з  гуманітарних  та 

соціальних питань, О.Хрущ – секретар міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Про  затвердження  Регламенту  Дрогобицької  міської  ради  VП 

скликання.

2. Про затвердження  Положення  про Президію Дрогобицької міської 

ради.

3.  Про  затвердження  структури  виконавчих  органів  Дрогобицької 

міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання.

4. Про організацію роботи з дорученнями виборців.

5. Про внесення змін до Положення про Відділ економіки виконавчого 

комітету Дрогобицької міської ради.

6. Про звернення щодо оренди та приватизації нежитлових приміщень.



1. Слухали:  Про затвердження  Регламенту Дрогобицької міської ради 
VП скликання
Доповідач: секретар міської ради О.Хрущ
Голосували:  ”за” – 4
Вирішили: підтримати дане рішення

2.  Слухали:   Про  затвердження   Положення  про  Президію 
Дрогобицької міської ради
Доповідач: секретар міської ради О.Хрущ
Голосували:  ”за” – 4
Вирішили: підтримати дане рішення

3.  Слухали:   Про  затвердження  структури  виконавчих  органів 
Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання
Доповідач: міський голова Т.Кучма
Голосували:  ”за” – 4
Вирішили: підтримати дане рішення

4. Слухали:  Про організацію роботи з дорученнями виборців
Доповідач: секретар міської ради О.Хрущ
Голосували:  ”за” – 4
Вирішили: підтримати дане рішення

5. Слухали:   Про внесення змін до Положення про Відділ економіки 
виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.
Доповідач: голова постійної комісії  Ю.Кушлик
Голосували:  ”за” – 4
Вирішили: інформацію взяти до відома

6. Слухали:  Про звернення щодо оренди та приватизації нежитлових 
приміщень. (Додаток 1 до протоколу №2 від 26 листопада 2015 р.)
Голосували:  ”за” – 4
Вирішили:  по кожному суб’єкту звернення винесли індивідуальне рішення 
– рекомендацію комісії.  (Додаток 1 до протоколу №2 від 26.11.2015 р.)

Голова комісії Ю.Кушлик

Секретар комісії Р.Грицай



Додаток № 1 до протоколу  постійної комісії 
                                                                                                                                                                          ради з питань оренди та приватизації 
                                                                                                                                                                          комунального майна, промисловості,

                                                                                                                                                                       торгівлі, громадського харчування,
                                                                                                                                                            побутового обслуговування,

                                                                                                                                                                 малого та середнього бізнесу
                   № _____  від _____________

 Перелік звернення щодо оренди та приватизації нежитлових приміщень

№ 
п/п

Заявник Площа Питання
Дата 

укладання 
договору

Орендна 
плата за 
місяць

Рекомендація 
комісії

1
Дрогобицька міська громадська 

організація «Дрогобицький 
мотоклуб Галицькі байкери»

49,5
Про продовження договору оренди нежитлового 
приміщення, що знаходиться за адресою: 
м.Дрогобич, вул.Шашкевича,9

25.10.2010 171

2
Дрогобицька міська організація 

Українська національна асамблея
38,6

Про надання в оренду нежитлового приміщення, що 
знаходиться за адресою: м.Дрогобич, вул.Шевченка,1 

3
Громадське об’єднання 

Самооборона.Гідність Нації
38,6

Про надання в оренду нежитлового приміщення, що 
знаходиться за адресою: м.Дрогобич, вул.Шевченка,1 

4 ФОП Круп’як О.В. 108,9
Про продовження договору оренди нежитлового 
приміщення, що знаходиться за адресою: 
м.Дрогобич, пл.Ринок,1 терміном на 10 років 

22.01.2007 1  грн. 
в рік

5 Мажак І.М. 81,3
Про надання в оренду нежитлового приміщення, що 
знаходиться за адресою: м.Дрогобич, 
вул.Трускавецька,24  

6
Відділ Держземагенства у 

м.Дрогобичі
109

Про надання в оренду нежитлового приміщення, що 
знаходиться за адресою: м.Дрогобич, 
вул.Ш.Алейхема,1  

7 Хомишак М.Ф. 21,9
Про продовження договору оренди нежитлового 
приміщення, що знаходиться за адресою: 
м.Дрогобич, вул.Мазепи,12

22.01.2007 916

8 Кінчені І.П. 21,9
Про продовження договору оренди нежитлового 
приміщення, що знаходиться за адресою: 
м.Дрогобич, вул.Мазепи,12

22.01.2007 953

9 Саган О.С. 21,9 Про продовження договору оренди нежитлового 
приміщення, що знаходиться за адресою: 

22.01.2007 920



м.Дрогобич, вул.Мазепи,12

10
Дрогобицька регіональна 

молодіжна спортивна спілка 
прихильників кіокушин карате

153,3
Про продовження договору оренди нежитлового 
приміщення, що знаходиться за адресою: 
м.Дрогобич, вул.Грушевського,7

22.01.2007 153

11 Микитич Л.М. 18
Про продовження договору оренди нежитлового 
приміщення, що знаходиться за адресою: 
м.Дрогобич, вул.Б.Лепкого,4

14.10.2014 180

12 Булко С.Г. 33,3
Про продовження договору оренди нежитлового 
приміщення, що знаходиться за адресою: 
м.Дрогобич, вул.Б.Лепкого,4

14.10.2014 333

13

Дрогобицький відділ поліції 
Головного управління 

Національної поліції у Львівській 
області

28,4
24,7
121

Про продовження договору оренди нежитлових 
приміщеннь, що знаходиться за адресами: 
м.Дрогобич, вул.Мазепи,1
вул.Грушевського,170
вул.Кн.Ольги,1

22.01.2007 1  грн. 
в рік

14
Відділ охорони здоров’я 

виконавчих органів 
Дрогобицької міської ради

Списання основних засобів

Підготовлено:                                                                                                                            Р. Гис

Голова постійної комісії  ради з питань оренди,приватизації
комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування, малого та середнього
бізнесу                                                                                                                                    Ю.Кушлик
Секретар комісії                                                                    
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