
ПРОТОКОЛ  №98 

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

та інвестування Дрогобицької міської ради 

від 20.11.2019 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: 

В.Коцюба – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий 

справами виконкому 

А.Швацький – начальник відділу правового забезпечення 

І.Терлецький – начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради 

О.Савран – начальника фінансового управління 

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

Дрогобицької міської ради 

О.Соломчак – начальник сектору фізичної культури та спорту 

О.Яводчак – начальник відділу культури та мистецтв 

О.Павловська - головний спеціаліст відділу-служби у справах дітей 

О.Войцеховський - головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти відділу освіти 

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 

І.Кушнір – начальник організаційного відділу. 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Порядку виплати доплати до пенсії ветеранам Української 

Повстанської Армії 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 

2. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної допомоги членам 

Дрогобицького товариства політичних в’язнів і репресованих 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 



3. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної допомоги членам 

Дрогобицького міськрайонного осередку спілки політв’язнів України 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 

4. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної допомоги особам з 

інвалідністю І групи лежачим та по зору 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 

5. Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової компенсації на оплату 

житлово-комунальних послуг 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 

6. Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги для проходження курсу 

реабілітації дітей з інвалідністю в медичних установах України 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 

7. Про надання пільг громадянам, які проживають у муніципальному будинку на 

вул.Є.Коновальця, 7/6 (3-й під’їзд) 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 

8. Про затвердження Програми надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 

9. Про затвердження Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги на 2020 рік 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 

10. Про затвердження Програми надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства на 2020 рік 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 

11. Про надання пільг інвалідам внаслідок загального захворювання та інвалідам УПА 

Доповідач - начальник управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецький 



12. Про прийняття Програми сприяння військово-патріотичного виховання молоді та 

забезпечення закладів освіти мм.Дрогобича та Стебника матеріальними цінностями при 

вивченні предмету «Захист Вітчизни» на 2019-2020 роки. 

Доповідач - головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти відділу освіти 

О.Войцеховський  

13. Про затвердження заходів на 2020 рік до Комплексної Програми «Дрогобич – місто 

Івана Франка» на 2015-2020 роки в м.Дрогобичі 

Доповідач – начальник відділу культури та мистецтв О.Яводчак 

14. Про затвердження міської цільової програми «Підготовка та проведення 

загальноміських заходів відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької 

міської ради у 2020 році» 

Доповідач – начальник відділу культури та мистецтв О.Яводчак 

15. Про затвердження Програми забезпечення реалізації заходів з фізичної культури та 

спорту у 2020 році. 

Доповідач - начальник сектору фізичної культури та спорту О.Соломчак 

16. Про затвердження Положення при призначення стипендій для провідних 

спортсменів міст Дрогобича та Стебника 

Доповідач - начальник сектору фізичної культури та спорту О.Соломчак 

17. Про затвердження Програми фінансової підтримки спеціалізованої дитячо-

юнацької школи Олімпійського резерву з велоспорту «Медик» міста Дрогобича на 2020 

рік 

Доповідач - начальник сектору фізичної культури та спорту О.Соломчак 

18. Про затвердження списку та розміру одноразової Стипендії для провідних 

спортсменів міст Дрогобича і Стебника 

Доповідач - начальник сектору фізичної культури та спорту О.Соломчак 

19. Про затвердження Програми «Подарунок від Святого Миколая» на 2020 рік 

Доповідач - головний спеціаліст відділу-служби у справах дітей О.Павловська 

20. Про затвердження Програми забезпечення медикаментами по пільгових рецептах 

ветеранів війни та пільгової категорії населення на 2020 рік 

Доповідач - заступник начальника відділу охорони здоров’я виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради Р.Кучерявий 

21. Про затвердження Програми супроводу надання спеціалізованої стоматологічної 

ортопедичної допомоги учасникам операцій об’єднаних сил на 2020 рік 

Доповідач - заступник начальника відділу охорони здоров’я виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради Р.Кучерявий 



22. Про затвердження Програми забезпечення зубного протезування пільгової 

категорії населення міст Дрогобича і Стебника на 2020 рік 

Доповідач - заступник начальника відділу охорони здоров’я виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради Р.Кучерявий 

23. Про затвердження Програми профілактики та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення міст Дрогобича та 

Стебника на 2020 рік 

Доповідач - заступник начальника відділу охорони здоров’я виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради Р.Кучерявий 

24. Про затвердження Програми відзначення державних, професійних та міських свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем на 2020 рік 

Доповідач - начальник організаційного відділу І.Кушнір 

25. Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, виконавчого 

комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 2020 

році 

Доповідач - начальник організаційного відділу І.Кушнір 

26. Про затвердження Програми з міжнародного і транскордонного співробітництва та 

європейської інтеграції міста Дрогобича на 2020 рік 

Доповідач - начальник організаційного відділу І.Кушнір 

27. Про затвердження Програми «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» у м.Дрогобич на 2020 рік 

Доповідач – директор департаменту міського господарства Р.Москалик 

28. Про затвердження Програми «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха в м.Дрогобич на 2020 рік» 

Доповідач – директор департаменту міського господарства Р.Москалик 

29. Про затвердження Програми «Фінансування робіт з будівництва, реконструкції 

об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності в м.Дрогобичі на 2020 рік» 

Доповідач – директор департаменту міського господарства Р.Москалик 

30. Про затвердження Програми «Організація підготовки проведення святкування 

культурно-масових заходів та інша діяльність у сфері ЖКГ у м.Дрогобичіна 2020 рік» 

Доповідач – директор департаменту міського господарства Р.Москалик 

31. Про затвердження Програми благоустрою м.Дрогобича на 2020 рік 

Доповідач – директор департаменту міського господарства Р.Москалик 



32. Про затвердження Програми «Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду в м.Дрогобич на 2020 рік» 

Доповідач – директор департаменту міського господарства Р.Москалик 

33. Про затвердження Програми забезпечення юридичного супроводу діяльності 

органів місцевого самоврядування м.Дрогобич на 2020 рік 

Доповідач – начальник відділу правового забезпечення А.Швацький 

34. Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих 

документів та сплати судового збору на 2020 рік 

Доповідач – начальник відділу правового забезпечення А.Швацький 

35. Про затвердження Програми оренди комунального майна Дрогобицької міської 

ради на 2020 рік 

 Доповідач – заступник начальника відділу оренди та приватизації комунального 

майна Л.Пелещак 

36. Про затвердження Програми приватизації комунального майна Дрогобицької 

міської ради на 2020 рік 

Доповідач – заступник начальника відділу оренди та приватизації комунального 

майна Л.Пелещак 

37. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території 

Дрогобицької міської ради на 2020 рік 

Доповідач – заступник начальника відділу оренди та приватизації комунального 

майна Л.Пелещак 

38. Про розгляд електронної петиції «Навіщо придумувати «Ровер», який вже є»? 

Доповідач – начальник відділу правового забезпечення А.Швацький 

39. Про затвердження Статуту Дрогобицької територіальної громади 

Доповідач – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 

керуючий справами виконкому В.Коцюба 

 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із доповненнями. 

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

 

1. Про затвердження Порядку виплати доплати до пенсії ветеранам 

Української Повстанської Армії  

Слухали -  начальника управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецького 



Вирішили – затвердити Порядок виплати доплати до пенсії ветеранам Української 

Повстанської Армії 

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

2. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної допомоги членам 

Дрогобицького товариства політичних в’язнів і репресованих 

Слухали:  начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради 

І.Терлецького 

Вирішили: затвердити Порядок виплати щомісячної адресної допомоги членам 

Дрогобицького товариства політичних в’язнів і репресованих 

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

3. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної допомоги членам 

Дрогобицького міськрайонного осередку спілки політв’язнів України 

Слухали:  начальника управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецького 

Вирішили: затвердити Порядок виплати щомісячної адресної допомоги членам 

Дрогобицького міськрайонного осередку спілки політв’язнів України 

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

4. Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної допомоги особам з 

інвалідністю І групи лежачим та по зору 

Слухали:  начальника управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецького 

Вирішили: затвердити Порядок виплати щомісячної адресної допомоги особам з 

інвалідністю І групи лежачим та по зору 

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

5. Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової компенсації на оплату 

житлово-комунальних послуг 

Слухали:  начальника управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецького 

Вирішили: затвердити Порядок виплати одноразової грошової компенсації на оплату 

житлово-комунальних послуг 

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

6. Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги для проходження курсу 

реабілітації дітей з інвалідністю в медичних установах України 

Слухали:  начальника управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецького 



Вирішили: затвердити Порядок надання одноразової допомоги для проходження 

курсу реабілітації дітей з інвалідністю в медичних установах України 

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

7. Про надання пільг громадянам, які проживають у муніципальному будинку на 

вул.Є.Коновальця, 7/6 (3-й під’їзд) 

Слухали:  начальника управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецького 

Вирішили: затвердити Порядок надання пільг громадянам, які проживають у 

муніципальному будинку на вул.Є.Коновальця, 7/6 (3-й під’їзд) 

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

8. Про затвердження Програми надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого 

Слухали:  начальника управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецького 

Вирішили: затвердити Програму надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого 

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

9. Про затвердження Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги на 2020 рік 

Слухали:  начальника управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецького 

Вирішили: затвердити Програму призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2020 рік 

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

10. Про затвердження Програми надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства на 2020 рік 

Слухали:  начальника управління праці та соціального захисту населення міської 

ради І.Терлецького 

Вирішили: затвердити Програму надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства на 2020 рік 

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

11. Про надання пільг інвалідам внаслідок загального захворювання та інвалідам УПА 

Слухали:  начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради 

І.Терлецького 



Вирішили: надати пільги інвалідам внаслідок загального захворювання та інвалідам 

УПА 

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

12. Про прийняття Програми сприяння військово-патріотичного виховання молоді та 

забезпечення закладів освіти мм.Дрогобича та Стебника матеріальними цінностями при 

вивченні предмету «Захист Вітчизни» на 2019-2020 роки. 

Слухали:  головного спеціаліста з питань загальної середньої освіти відділу освіти 

О.Войцеховського 

Вирішили: прийняти Програму сприяння військово-патріотичного виховання молоді 

та забезпечення закладів освіти мм.Дрогобича та Стебника матеріальними цінностями при 

вивченні предмету «Захист Вітчизни» на 2019-2020 роки 

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

13. Про затвердження заходів на 2020 рік до Комплексної Програми «Дрогобич – місто 

Івана Франка» на 2015-2020 роки в м.Дрогобичі 

Слухали:  начальника відділу культури та мистецтв О.Яводчака 

Вирішили: затвердити заходи на 2020 рік до Комплексної Програми «Дрогобич – 

місто Івана Франка» на 2015-2020 роки в м.Дрогобичі 

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

14. Про затвердження міської цільової програми «Підготовка та проведення 

загальноміських заходів відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької 

міської ради у 2020 році» 

Слухали:  начальника відділу культури та мистецтв О.Яводчака 

Вирішили: затвердити міську цільову програму «Підготовка та проведення 

загальноміських заходів відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької 

міської ради у 2020 році» 

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

15. Про затвердження Програми забезпечення реалізації заходів з фізичної культури та 

спорту у 2020 році. 

Слухали:  начальника сектору фізичної культури та спорту О.Соломчака 

Вирішили: затвердити Програму забезпечення реалізації заходів з фізичної культури 

та спорту у 2020 році. 

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

16. Про затвердження Положення при призначення стипендій для провідних 

спортсменів міст Дрогобича та Стебника 

Слухали:  начальника сектору фізичної культури та спорту О.Соломчака 



Вирішили: затвердити Положення при призначення стипендій для провідних 

спортсменів міст Дрогобича та Стебника 

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

17. Про затвердження Програми фінансової підтримки спеціалізованої дитячо-

юнацької школи Олімпійського резерву з велоспорту «Медик» міста Дрогобича на 2020 

рік 

Слухали:  начальника сектору фізичної культури та спорту О.Соломчака 

Вирішили: затвердити Програму фінансової підтримки спеціалізованої дитячо-

юнацької школи Олімпійського резерву з велоспорту «Медик» міста Дрогобича на 2020 

рік  

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

18. Про затвердження списку та розміру одноразової Стипендії для провідних 

спортсменів міст Дрогобича і Стебника 

Слухали:  начальника сектору фізичної культури та спорту О.Соломчака 

Вирішили: затвердити список та розмір одноразової Стипендії для провідних 

спортсменів міст Дрогобича і Стебника 

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

19. Про затвердження Програми «Подарунок від Святого Миколая» на 2020 рік 

Слухали:  головного спеціаліста відділу-служби у справах дітей О.Павловську 

Вирішили: затвердити Програму «Подарунок від Святого Миколая» на 2020 рік 

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

20. Про затвердження Програми забезпечення медикаментами по пільгових рецептах 

ветеранів війни та пільгової категорії населення на 2020 рік 

Слухали:  заступника начальника відділу охорони здоров’я виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради Р.Кучерявого 

Вирішили: затвердити Програму забезпечення медикаментами по пільгових рецептах 

ветеранів війни та пільгової категорії населення на 2020 рік  

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

21. Про затвердження Програми супроводу надання спеціалізованої стоматологічної 

ортопедичної допомоги учасникам операцій об’єднаних сил на 2020 рік 

Слухали:  заступника начальника відділу охорони здоров’я виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради Р.Кучерявого 

Вирішили: затвердити Програму супроводу надання спеціалізованої стоматологічної 

ортопедичної допомоги учасникам операцій об’єднаних сил на 2020 рік  

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



22. Про затвердження Програми забезпечення зубного протезування пільгової 

категорії населення міст Дрогобича і Стебника на 2020 рік 

Слухали:  заступника начальника відділу охорони здоров’я виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради Р.Кучерявого 

Вирішили: затвердити Програму забезпечення зубного протезування пільгової 

категорії населення міст Дрогобича і Стебника на 2020 рік  

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

23. Про затвердження Програми профілактики та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення міст Дрогобича та 

Стебника на 2020 рік 

Слухали:  заступника начальника відділу охорони здоров’я виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради Р.Кучерявого 

Вирішили: затвердити Програму профілактики та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення міст Дрогобича та 

Стебника на 2020 рік  

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

24. Про затвердження Програми відзначення державних, професійних та міських свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем на 2020 рік 

Слухали:  начальника організаційного відділу І.Кушнір 

Вирішили: затвердити Програму відзначення державних, професійних та міських 

свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Дрогобичем на 2020 рік  

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

25. Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, виконавчого 

комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 2020 

році 

Слухали:  начальника організаційного відділу І.Кушнір 

Вирішили: затвердити Програму висвітлення діяльності міської ради, виконавчого 

комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 2020 

році  

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

26. Про затвердження Програми з міжнародного і транскордонного співробітництва та 

європейської інтеграції міста Дрогобича на 2020 рік 

Слухали:  начальника організаційного відділу І.Кушнір 

Вирішили: затвердити Програму з міжнародного і транскордонного співробітництва 

та європейської інтеграції міста Дрогобича на 2020 рік  



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

27. Про затвердження Програми «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» у м.Дрогобич на 2020 рік 

Слухали:  директора департаменту міського господарства Р.Москалика 

Вирішили: затвердити Програму «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» у м.Дрогобич на 2020 рік  

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

28. Про затвердження Програми «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха в м.Дрогобич на 2020 рік» 

Слухали:  директора департаменту міського господарства Р.Москалика 

Вирішили: затвердити Програму «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха в м.Дрогобич на 2020 рік»  

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

29. Про затвердження Програми «Фінансування робіт з будівництва, реконструкції 

об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності в м.Дрогобичі на 2020 рік» 

Слухали:  директора департаменту міського господарства Р.Москалика 

Вирішили: затвердити Програму «Фінансування робіт з будівництва, реконструкції 

об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності в м.Дрогобичі на 2020 рік»  

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

30. Про затвердження Програми «Організація підготовки проведення святкування 

культурно-масових заходів та інша діяльність у сфері ЖКГ у м.Дрогобичіна 2020 рік» 

Слухали:  директора департаменту міського господарства Р.Москалика 

Вирішили: затвердити Програму «Організація підготовки проведення святкування 

культурно-масових заходів та інша діяльність у сфері ЖКГ у м.Дрогобичіна 2020 рік»  

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

31. Про затвердження Програми благоустрою м.Дрогобича на 2020 рік 

Слухали:  директора департаменту міського господарства Р.Москалика 

Вирішили: затвердити Програму Про затвердження Програми благоустрою 

м.Дрогобича на 2020 рік 

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

32. Про затвердження Програми «Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду в м.Дрогобич на 2020 рік» 

Слухали:  директора департаменту міського господарства Р.Москалика 



Вирішили: затвердити Програму «Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду в м.Дрогобич на 2020 рік» 

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

33. Про затвердження Програми забезпечення юридичного супроводу діяльності 

органів місцевого самоврядування м.Дрогобич на 2020 рік 

Слухали:  начальника відділу правового забезпечення А.Швацького 

Вирішили: затвердити Програму забезпечення юридичного супроводу діяльності 

органів місцевого самоврядування м.Дрогобич на 2020 рік 

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

34. Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих 

документів та сплати судового збору на 2020 рік 

Слухали:  начальника відділу правового забезпечення А.Швацького 

Вирішили: затвердити Програму сприяння виконанню рішень судів і інших 

виконавчих документів та сплати судового збору на 2020 рік 

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

35. Про затвердження Програми оренди комунального майна Дрогобицької міської 

ради на 2020 рік 

Слухали:  заступника начальника відділу оренди та приватизації комунального майна 

Л.Пелещак 

Вирішили: затвердити Програму оренди комунального майна Дрогобицької міської 

ради на 2020 рік 

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

36. Про затвердження Програми приватизації комунального майна Дрогобицької 

міської ради на 2020 рік 

Слухали:  заступника начальника відділу оренди та приватизації комунального майна 

Л.Пелещак 

Вирішили: затвердити Програму приватизації комунального майна Дрогобицької 

міської ради на 2020 рік 

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

37. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території 

Дрогобицької міської ради на 2020 рік 

Слухали:  заступника начальника відділу оренди та приватизації комунального майна 

Л.Пелещак 

Вирішили: затвердити Програму розвитку земельних відносин на території 

Дрогобицької міської ради на 2020 рік  



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

38. Про розгляд електронної петиції «Навіщо придумувати «Ровер», який вже є»? 

Слухали:  начальника відділу правового забезпечення А.Швацького 

Вирішили: розглянути електронну петицію «Навіщо придумувати «Ровер», який вже 

є»? 

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

39. Про затвердження Статуту Дрогобицької територіальної громади 

Слухали:  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 

керуючий справами виконкому В.Коцюбу 

Вирішили: розглянути електронну петицію «Навіщо придумувати «Ровер», який вже 

є»? 

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

 

 

 

 

 

 

Голова комісії        Р.Курчик 

 

Секретар комісії       Т.Городиський 


