
ПРОТОКОЛ  №103 

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

та інвестування Дрогобицької міської ради 

від 13.01.2020 р. 

 

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

В.Тюска, М.Шеремета – члени комісії. 

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

Запрошені: 

О.Савран – начальника фінансового управління 

О.Дутка - головний бухгалтер відділу освіти 

Р.Москалик – директор департаменту міського господарства 

О.Майданюк – директор КП «Управитель ЖЕО» ДМР 

Р.Розсоха – начальник відділу оренди та приватизації комунального майна 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Програми «Внески до статутних капіталів комунальних 

підприємств житлово-комунального господарства м.Дрогобича у 2020 році»  

Доповідач – директор департаменту міського господарства Р.Москалик 

2. Про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Управитель 

«Житлово-експлуатаційне об’єднання» Дрогобицької міської ради 

Доповідач – директор КП «Управитель ЖЕО» ДМР О.Майданюк 

3. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 18.12.2015 р.№41 «Про 

затвердження структури виконавчих органів Дрогобицької міської ради, загальної 

чисельності та витрат на їх утримання» 

Доповідач – директор департаменту міського господарства Р.Москалик 

4. Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових приміщень та встановлення 

розміру орендної плати 

Доповідач – начальник відділу оренди та приватизації комунального майна Р.Розсоха 

5. Про передачу в оренду, продовження терміну дії договорів оренди нежитлових 

приміщень, встановлення розміру плати за оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м.Дрогобича та внесення змін у рішення сесії 

Дрогобицької міської ради 

Доповідач – начальник відділу оренди та приватизації комунального майна Р.Розсоха 



6. Про звільнення від перерахування 50% надходжень від орендної плати за оренду 

нежитлових приміщень, що знаходяться на балансі КП «Дрогобицька лазня» 

Доповідач – начальник відділу оренди та приватизації комунального майна Р.Розсоха 

7. Про внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 2020 рік 

Доповідач – начальник фінансового управління О.Савран 

8. Про затвердження розпоряджень міського голови про внесення змін в міський 

бюджет м.Дрогобича на 2019 рік 

Доповідач – начальника фінансового управління О.Савран 

9. Про уточненений міський бюджет м.Дрогобича на 2019 рік 

Доповідач – начальника фінансового управління О.Савран 

10. Про використання коштів із резервного фонду міського бюджету м.Дрогобича у 

2019 році 

Доповідач – начальника фінансового управління О.Савран 

 

 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із доповненнями. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

 

1. Про затвердження Програми «Внески до статутних капіталів комунальних 

підприємств житлово-комунального господарства м.Дрогобича у 2020 році» 

Слухали -  директора департаменту міського господарства Р.Москалика 

Вирішили – затвердити Програму «Внески до статутних капіталів комунальних 

підприємств житлово-комунального господарства м.Дрогобича у 2020 році» 

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

2. Про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства 

«Управитель «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Дрогобицької міської ради 

Слухали -  директора директор КП «Управитель ЖЕО» ДМР О.Майданюка 

Вирішили – затвердити нову редакцію статуту комунального підприємства 

«Управитель «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Дрогобицької міської ради 

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

3. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 18.12.2015 р.№41 

«Про затвердження структури виконавчих органів Дрогобицької міської ради, загальної 

чисельності та витрат на їх утримання» 

Слухали -  директора департаменту міського господарства Р.Москалика 



Вирішили – внести зміни до рішення Дрогобицької міської ради від 18.12.2015 р.№41 

«Про затвердження структури виконавчих органів Дрогобицької міської ради, загальної 

чисельності та витрат на їх утримання»  

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

4. Про надання дозволу на передачу в оренду нежитлових приміщень та встановлення 

розміру орендної плати 

Слухали -  начальника відділу оренди та приватизації комунального майна Р.Розсоха 

Вирішили – надати дозвіл на передачу в оренду нежитлових приміщень та 

встановлення розміру орендної плати  

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

5. Про передачу в оренду, продовження терміну дії договорів оренди нежитлових 

приміщень, встановлення розміру плати за оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м.Дрогобича та внесення змін у рішення сесії 

Дрогобицької міської ради 

Слухали -  начальника відділу оренди та приватизації комунального майна Р.Розсоха 

Вирішили – передати в оренду, продовжити терміну дії договорів оренди нежитлових 

приміщень, встановити розміру плати за оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м.Дрогобича та внести зміни у рішення сесії 

Дрогобицької міської ради  

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

6. Про звільнення від перерахування 50% надходжень від орендної плати за оренду 

нежитлових приміщень, що знаходяться на балансі КП «Дрогобицька лазня» 

Слухали -  начальника відділу оренди та приватизації комунального майна Р.Розсоха 

Вирішили – відправити дане питання на довивчення  

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

7. Про внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 2020 рік 

Слухали -  начальника фінансового управління О.Савран  

Вирішили – внести зміни  до міського бюджету м.Дрогобича на 2020 рік 

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

8. Про затвердження розпоряджень міського голови про внесення змін в міський 

бюджет м.Дрогобича на 2019 рік 

Слухали -  начальника фінансового управління О.Савран  

Вирішили – затвердити розпорядження міського голови про внесення змін в міський 

бюджет м.Дрогобича на 2019 рік 

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 



9. Про уточненений міський бюджет м.Дрогобича на 2019 рік 

Слухали -  начальника фінансового управління О.Савран  

Вирішили – уточнити міський бюджет м.Дрогобича на 2019 рік 

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

10. Про використання коштів із резервного фонду міського бюджету м.Дрогобича у 

2019 році 

Слухали -  начальника фінансового управління О.Савран  

Вирішили – затвердити використання коштів із резервного фонду міського бюджету 

м.Дрогобича у 2019 році 

Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії        Р.Курчик 

 

Секретар комісії       Т.Городиський 


