
ПРОТОКОЛ  №95 

Засідання постійної комісії з питань бюджету, планування фінансів, цінової політики 

та інвестування Дрогобицької міської ради 

від 10.10.2019 р. 

 

Присутні: Р.Курчик – голова комісії. Т.Городиський – секретар комісії, О.Жуковська – 

заступник голови комісії,  Т.Демко Б.Пристай, В.Тюска, М.Шеремета, О.Скірко– члени 

комісії. 

Запрошені: 

О.Савран – начальника фінансового управління 

Р.Кучерявий – заступник начальника відділу охорони здоров’я виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради 

Р.Москалик – директор департаменту міського господарства 

Л.Пелещак – заступник начальника відділу оренди та приватизації комунального майна 

І.Чава – директор КП «Туристично-інформаційний центр» 

С.Жирний – директор КП «Комбінат міського господарства» 

О.Дукас – радник міського голови. 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення сесії №1837 від 09 липня 2019 року «Про внесення 

змін до Програми розвитку земельних відносин на території Дрогобицької міської ради на 

2019 рік» 

Доповідач -  заступник начальника відділу оренди та приватизації комунального 

майна - Л.Пелещак 

2. Про затвердження експертної оцінки об’єкту комунальної власності територіальної 

громади м.Дрогобича, який підлягає приватизації шляхом викупу 

Доповідач - заступник начальника відділу оренди та приватизації комунального майна 

- Л.Пелещак 

3. Про затвердження оцінки продажу земельної ділянки у власність. 

Доповідач -  заступник начальника відділу оренди та приватизації комунального 

майна - Л.Пелещак 

4. Про затвердження нової редакції статуту КП «Комбінат міського господарства» 

Доповідач -  директор КП «КМГ» – С.Жирний 

5. Про затвердження Програми капітального ремонту пасажирського ліфта в 

житловому будинку (третій під’їзд) по вул.Самбірська, 108/3 в м.Дрогобич Львівської 

області на 2019 рік. 



Доповідач – директор департаменту міського господарства  – Р.Москалик. 

6. Про затвердження Програми капітального ремонту пасажирського ліфта в 

житловому будинку (перший під’їзд) по вул.Коновальця, 9/1 в м.Дрогобич Львівської 

області на 2019 рік 

Доповідач – директор департаменту міського господарства  – Р.Москалик. 

7. Про внесення змін до рішення сесії від 31.01.3019 року № 1614 «Про затвердження 

комплексної Програми «Розвиток туризму в місті Дрогобичі 2019-2021 роки з змінами та 

доповненнями у 2019 році» 

Доповідач – директор КП «Туристично-інформаційний центр»  – І.Чава 

8. Про затвердження комунальної установи «Молодіжний простір Дрогобича» 

Дрогобицької міської ради 

Доповідач – радник міського голови – О.Дукас. 

9. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 

2019 рік»». 

Доповідач - начальник фінансового управління  – О.Савран. 

 

СЛУХАЛИ: Р.Курчика, який запропонував затвердити порядок денний. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із доповненнями. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

 

1. Про внесення змін до рішення сесії №1837 від 09 липня 2019 року «Про внесення 

змін до Програми розвитку земельних відносин на території Дрогобицької міської 

ради на 2019 рік» 

Слухали -  заступника начальника відділу оренди та приватизації комунального майна 

- Л.Пелещак 

Вирішили – внести зміни до рішення сесії №1837 від 09 липня 2019 року «Про 

внесення змін до Програми розвитку земельних відносин на території Дрогобицької 

міської ради на 2019 рік» 

Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

2. Про затвердження експертної оцінки об’єкту комунальної власності територіальної 

громади м.Дрогобича, який підлягає приватизації шляхом викупу 

Слухали - заступника начальника відділу оренди та приватизації комунального майна 

- Л.Пелещак 

Вирішили – продати у власність Гамківу М.Й. нежитлове приміщення по вул.Мазепи, 

12 площею 65,7 кв.м. загальною вартістю 692384,4 грн 



Голосували: «за» - 7; «проти» - 1; «утримались» - 0. 

3. Про затвердження оцінки продажу земельної ділянки у власність. 

Слухали -  заступника начальника відділу оренди та приватизації комунального майна 

- Л.Пелещак 

Вирішили - продати у власність Кушнір М.Ф. земельну ділянку по вул.П.Орлика, 

18/13 площею 20 кв.м загальною вартістю 24000 грн 

Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

Вирішили - продати у власність Губицькій М.П. земельну ділянку по вул.П.Орлика, 

18/11 площею 20 кв.м загальною вартістю 24000 грн 

Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

4. Про затвердження нової редакції статуту КП «Комбінат міського господарства» 

Слухали -  директора КП «КМГ» – С.Жирного 

Вирішили: затвердити нову редакцію статуту КП «Комбінат міського господарства» 

Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» - 0 

5. Про затвердження Програми капітального ремонту пасажирського ліфта в 

житловому будинку (третій під’їзд) по вул.Самбірська, 108/3 в м.Дрогобич Львівської 

області на 2019 рік. 

Слухали – директора департаменту міського господарства  – Р.Москалику 

Вирішали: затвердити Програму капітального ремонту пасажирського ліфта в 

житловому будинку (третій під’їзд) по вул.Самбірська, 108/3 в м.Дрогобич Львівської 

області на 2019 рік. 

Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

6. Про затвердження Програми капітального ремонту пасажирського ліфта в 

житловому будинку (перший під’їзд) по вул.Коновальця, 9/1 в м.Дрогобич Львівської 

області на 2019 рік 

Слухали – директора департаменту міського господарства  – Р.Москалику 

Вирішали: затвердити Програму капітального ремонту пасажирського ліфта в 

житловому будинку (перший під’їзд) по вул.Коновальця, 9/1 в м.Дрогобич Львівської 

області на 2019 рік. 

Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

7. Про внесення змін до рішення сесії від 31.01.3019 року № 1614 «Про затвердження 

комплексної Програми «Розвиток туризму в місті Дрогобичі 2019-2021 роки з змінами та 

доповненнями у 2019 році» 

Слухали – директора КП «Туристично-інформаційний центр»  – І.Чаву 



Вирішили: внести зміни до рішення сесії від 31.01.3019 року № 1614 «Про 

затвердження комплексної Програми «Розвиток туризму в місті Дрогобичі 2019-2021 роки 

з змінами та доповненнями у 2019 році» 

Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

8. Про затвердження комунальної установи «Молодіжний простір Дрогобича» 

Дрогобицької міської ради 

Слухали – радника міського голови – О.Дукаса. 

Вирішили: відправити на до вивчення питання затвердження комунальної 

установи «Молодіжний простір Дрогобича» Дрогобицької міської ради 

Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

9. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 

2019 рік»». 

Слухали - начальник фінансового управління  – О.Савран. 

Вирішили: затвердити проект рішення «Про внесення змін до міського бюджету 

м.Дрогобича на 2019 рік»». 

Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

 

 

 

 

Голова комісії        Р.Курчик 

 

Секретар комісії       Т.Городиський 


