
ПРОТОКОЛ № 11

постійної комісії ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, 
сім’ї,  спорту,  туризму,  інформації,  охорони  здоров’я,  праці  та 
соціального захисту населення

від ”18” березня 2016 р.

ПРИСУТНІ:
Голова постійної комісії О.Дацюк
Заступник голови комісії Р.Броницький
Секретар комісії З.Семенишин

Члени комісії: М.Городинський 
Відсутні: І.Куць, А.Шевкенич
Запрошені:   П.Сушко,  О.Яводчак,  О.Матчишин,  В.Шевчук  -   учасник 
ліквідації аварії на ЧАЕС

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про  затвердження  Програми  про  персональні  стипендії  міського 
голови в галузі освіти та культури для обдарованих дітей мм. Дрогобича та 
Стебника

2. Про  затвердження  міської  цільової  програми  ”Підготовка  та 
проведення  загальноміських  заходів  відділу  освіти  виконавчих  органів 
Дрогобицької міської ради у 2016 році з оздоровлення та відпочинку дітей 
пільгових категорій”

3. Про виділення коштів для друку книги Р.Пастуха ”Франко здалека і 
зблизька”

4. Про затвердження  програми соціальної  підтримки сімей  та  осіб,  які 
опинилися в складних життєвих обставинах на період до 2018 року

5. Про  проведення  1  Всеукраїнського  конкурсу  юних  музикантів 
”Франкове Підгір’я”

6. Про  встановлення  пам’ятного  каменя  на  місці  встановлення 
пам’ятного знаку ліквідаторам-чорнобильцям Дрогобиччини

1. Слухали:  П.Сушка з приводу проекту рішення  ”Про затвердження 
Програми  про  персональні  стипендії  міського  голови  в  галузі  освіти  та 
культури для обдарованих дітей мм. Дрогобича та Стебника”
Вирішили: підтримати дане рішення
Голосували:  ”за” – 5

2. Слухали:   П.Сушка з приводу проекту рішення  Про затвердження 
міської  цільової  програми  ”Підготовка  та  проведення  загальноміських 



заходів відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2016 
році з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій”
Вирішили: підтримати дане рішення
Голосували:  ”за” – 5

3.  Слухали:   О.Яводчака  щодо  виділення  коштів  для  друку  книги 
Р.Пастуха ”Франко здалека і зблизька”
Вирішили: оскільки в комплексній програмі ”І.Франко і Дрогобич” на 2015-
2025 рр. вільних коштів не передбачено, то дане питання розглянути  в червні 
при перевиконанні бюджету.
Голосували:  ”за” – 5

4. Слухали:   О.Матчишин щодо проекту рішення ”Про затвердження 
програми  соціальної  підтримки  сімей  та  осіб,  які  опинилися  в  складних 
життєвих обставинах на період до 2018 року”
Вирішили:  підтримати  дане  рішення  з  доповненням  у  пункті  ”…та 
благодійний фонд ”Карітас” Самбірсько-Дрогобицької Єпархії…”
Голосували:  ”за” – 5

5. Слухали:  О.Балога з приводу проведення 1 Всеукраїнського конкурсу 
юних музикантів ”Франкове Підгір’я”
Вирішили: 1. Підтримати проведення конкурсу; 2. Внести в перелік міських 
заходів, присвячених відзначенню 160-х роковин І.Франка; 3. Рекомендувати 
начальнику відділу культури та мистецтв надавати безкоштовно приміщення 
для проведення конкурсів, попередньо  узгодивши з організаторами конкурсу 
графік виступів.
Голосували:  ”за” – 5

6. Слухали: В.Шевчука  про встановлення пам’ятного каменя на місці 
встановлення  пам’ятного знаку ліквідаторам-чорнобильцям Дрогобиччини
Вирішили:  комісія рекомендує надати дозвіл для встановлення пам’ятного 
знаку  за  умови  погодження  з  Дрогобицькою  міською  організацією 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Остаточний  проект пам’ятного знаку погодити 
з містобудівною радою.
Голосували:  ”за” – 5

Голова комісії О.Дацюк

Секретар комісії З.Семенишин


