Протокол № 69

засідання постійної комісії ради з питань регулювання земельних відносин
м. Дрогобич

29 серпня 2017 р.

Присутні:
Голова постійної комісії: Дзюрах І. В.
Члени постійної комісії: Оленич С. Р., Муль Р.М., Бернадович В.А., Балог О.Б.,
Городинський М. М.
Відсутні:_Броварський Н. Я., Вітульська М.І.,
Запрошені: секретар міської ради Хрущ О. В., начальник відділу правового
забезпечення Кулиняк С. Л.,
Присутні від громади: Надкернична Л. І., Корягіна А., Бішко В. А., представники
громадських організацій воїнів АТО та ін. громадських організацій.
Порядок денний
1. Про обрання заступника голови комісії та секретаря комісії.
2. Організаційні питання:
- обговорення графіку проведення засідань комісії
- обговорення порядку розгляду поданих заяв
- обговорення стандартів формування робочих протоколів відділом оренди і приватизації
комунального майна та земельних ресурсів
3. Різне.
1. Слухали:
Про обрання заступника голови комісії та секретаря комісії
Виступив:
О. Хрущ, який запропонував не обирати заступника голови комісії та секретаря,
оскільки поступили заяви трьох депутатів на включення їх до складу постійної
комісії ради з питань регулювання земельних відносин.
При обговоренні вирішили:
- не обирати на даному засіданні заступника голови комісії, оскільки присутні не всі
члени комісії
- обрати секретаря комісії з числа присутніх членів комісії, що дасть можливість
розпочати роботу комісії
- повернутись до питання обрання заступника голови комісії на наступних засіданнях,
де будуть присутні всі члени комісії.
Результати голосування: “за” - 5
“проти” - 0
“утрималось” – 1
Вирішили:
обирати секретаря комісії .
Виступив:
В. Бернадович, який запропонував обрати секретарем комісії С. Оленича.
Результати голосування: “за” - 5
“проти” - 0
“утрималось” – 1
Вирішили:
- обрати секретарем комісії С. Оленича.
2. Слухали:
Про обговорення графіку проведення засідань комісії, порядок розгляду поданих заяв ,
стандарти формування робочих протоколів відділом оренди і приватизації комунального
майна та земельних ресурсів

Виступили:
І. Дзюрах, С. Оленич, Р. Муль, О. Хрущ.
Вирішили:
засідання комісії проводити кожного четверга в 11.00. год.,
проводити виїзні засідання комісії - 1 раз у місяць
- доручити відділу оренди та приватизації комунального майна та земельних ресурсів:
1) формувати протоколи за порядком поступлення заяв; 2) проводити детальний
розподіл по суті звернень; 3) термін підготовки робочого протоколу – 2 дні до
засідання комісії; 4) надсилати протоколи членам комісії на електронну адресу для
попереднього вивчення.
Результати голосування: “за” - 6
“проти” - 0
“утрималось” – 0
3. Різне.
- Обговорили питання та пропозиції що поступали від присутніх громадян, зокрема
представників ГО учасників АТО про порядок розгляду заяв їх членів на отримання
земельних ділянок.
- Заслухали пропозицію О. Хруща, секретаря ради, щодо надсилання робочого протоколу до
відділу діяльності ради та усім депутатам для ознайомлення.
Голосування не проводилось.
Голова комісії

____________________

/І. Дзюрах/

Секретар комісії

____________________

/С. Оленич/

