
 

 

ПРОТОКОЛ № 61 

 

спільного засідання  постійної комісії ради з питань освіти, культури, 

молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму, інформації, охорони здоров’я, 

праці та соціального захисту населення та з питань бюджету, планування, 

фінансів, цінової політики та інвестицій 

       

          04.03.2019 р 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова постійної комісії О.Дацюк 

Заступник голови комісії Р.Броницький 

Секретар комісії З.Семенишин 

Члени комісії: Р.Броницький, І.Куць  

Відсутні: А.Шевкенич, І.Розлуцький  

Запрошені: П.Сушко, Л.Куча, О.Яводчак 

 

 ПРИСУТНІ: 

Голова постійної комісії Р.Курчик 

Заступник голови комісії О.Жуковська 

Секретар комісії Т.Городиський 

Члени комісії: Т.Демко, В.Тюска, М.Шеремета, О.Скірко, Б.Пристай  

Відсутні: Т.Демко, О.Скірко, О.Жуковська  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про присвоєння імені Романа Сороки Дрогобицькій дитячій музичній 

школі № 2 

2. Про внесення змін по міській цільовій програмі ”Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв виконавчих 

органів Дрогобицької міської ради у 2019 році” 

3. Про затвердження міської програми щодо стабілізації фінансового 

стану закладів освіти міст Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки 

4. Про затвердження Програми оздоровлення дітей та молоді з 

інвалідністю та дітей учасників АТО м.Дрогобича на 2019-2022 роки 

1.Слухали: Про присвоєння імені Романа Сороки Дрогобицькій дитячій 

музичній школі № 2 

Доповідач: О.Яводчак 

Вирішили: рекомендувати раді 

Результати голосування: ”за” – 4 

2.Слухали: Про внесення змін по міській цільовій програмі ”Підготовка 

та проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2019 році” 

Доповідач: О.Яводчак 

Вирішили: рекомендувати раді 



Результати голосування: ”за” – 4 

3.Слухали: Про затвердження міської програми щодо стабілізації 

фінансового стану закладів освіти міст Дрогобича та Стебника на 2019-2022 

роки 

Доповідач: П.Сушко 

Вирішили: даний проект рішення доопрацювати 

Результати голосування: ”за” – 4 (комісія освіти…) 

Результати голосування: ”за” – 5 (бюджетна комісія) 

4.Слухали: Про затвердження Програми оздоровлення дітей та молоді з 

інвалідністю та дітей учасників АТО м.Дрогобича на 2019-2022 роки 

Доповідач: Л.Куча 

Вирішили: даний проект рішення зняти з розгляду порядку денного і 

підготувати два окремих  проекти рішень, а саме:  

1. Про затвердження Програми оздоровлення дітей учасників АТО 

(ООС) мм.Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки 

2. Про затвердження Програми оздоровлення дітей та молоді з 

інвалідністю мм.Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки 

Вирішили: рекомендувати раді 

Результати голосування: ”за” – 4 

 

 

 

Голова комісії        О.Дацюк 

 

Секретар комісії        З.Семенишин 

 

 

Голова комісії        Р.Курчик 

 

Секретар комісії        Т.Городиський 


