
ПРОТОКОЛ  №94 

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

та інвестування Дрогобицької міської ради 

від 19.09.2019 р. 

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

Б.Пристай, В.Тюска, М.Шеремета, О.Скірко– члени комісії. 

Відсутні: О.Жуковська – заступник голови комісії, Т.Демко - члени комісії. 

Запрошені: 

О.Савран – начальника фінансового управління 

Р.Москалик – директор департаменту міського господарства 

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

Порядок денний: 

1. Про затвердження Програми капітального ремонту житлового будинку на вул.

Трускавецька, 36/1 в м.Дрогобич, Львівської області на 2019-2020 рр. 

Доповідач – директор департаменту міського господарства  – Р.Москалик. 

2. Про затвердження Програми капітального ремонту шатрової покрівлі житлового

будинку №19 на вул.Л.Українки в м.Дрогобич. 

Доповідач – директор департаменту міського господарства  – Р.Москалик. 

3. 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» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

1. Про затвердження Програми капітального ремонту житлового будинку на вул.

Трускавецька, 36/1 в м.Дрогобич, Львівської області на 2019-2020 рр

Слухали – директора департаменту міського господарства  – Р.Москалику 

Вирішали: затвердити Програму капітального ремонту житлового будинку на вул. 

Трускавецька, 36/1 в м.Дрогобич, Львівської області на 2019-2020 рр 

Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

2. Про затвердження Програми капітального ремонту шатрової покрівлі житлового

будинку №19 на вул.Л.Українки в м.Дрогобич.
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Слухали – директора департаменту міського господарства  – Р.Москалику 

Вирішали: затвердити Про затвердження Програми капітального ремонту шатрової 

покрівлі житлового будинку №19 на вул.Л.Українки в м.Дрогобич. 

Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

3. 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» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

 

 

 

 

Голова комісії        Р.Курчик 

 

Секретар комісії       Т.Городиський 




