
ПРОТОКОЛ № 81 

 

засідання постійної комісії ради з питань житлово – комунального 

господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту 

та зв’язку 

 

        від 20 листопада  2019 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова комісії -  А.Янів 

Члени комісії: О.Майданюк, М.Лужецький 

 

Запрошені: В.Коцюба – заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому, керуючий справами виконкому. 

А.Швацький – начальник відділу правового забезпечення. 

С.Гейдер – начальник відділу ІТ та аналізу. 

Р.Пошивак – заступник директора ДМГ. 

Т.Бачинський – начальник відділу економіки. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження нової редакції Статуту Дрогобицької 

територіальної громади. 

2. Про затвердження Положення про цільовий фонд розвитку 

соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури м. Дрогобича. 

3. Про стан соціально-економічного та культурного розвитку міст 

Дрогобича та Стебника у 2019 році та затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку міст Дрогобича та Стебника на 2020 

рік.  

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

5. Про затвердження Програми «Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду в м. Дрогобич на 2020 рік». 

6. 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 р.». 
 7. Про затвердження Програми «Організація підготовки проведення 

святкування культурно-масових заходів та інша діяльність у сфері ЖКГ 

у м. Дрогобич на 2020р.». 

 8. Про затвердження Програми «Природоохоронні заходи за 

 рахунок цільових фондів у м. Дрогобич на 2020р.». 

 9. Про затвердження Програми «Заходи запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  в м. Дрогобич на  2020 

рік». 

10. Про розгляд електронної петиції “Навіщо придумувати “РОВЕР”, 

який вже є?)”. 



 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Статуту Дрогобицької 

територіальної громади. 

Доповідачі: В.Коцюба – заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому, керуючий справами виконкому. 

А.Швацький – начальник відділу правового забезпечення. 

С.Гейдер – начальник відділу ІТ та аналізу. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 3 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про цільовий фонд розвитку 

соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури м. Дрогобича. 

Пропозиції комісії : у таблиці “Зональні відсотки” внести такі зміни:  

І зона – 4% 

ІІ зона – 3 % 

ІІІ зона – 4 % 

На голосування ставиться дана пропозиція 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 3 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати на розгляд ради зі змінами. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 3 

 

3. СЛУХАЛИ: Про стан соціально-економічного та культурного розвитку 

міст Дрогобича та Стебника у 2019 році та затвердження Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку міст Дрогобича та 

Стебника на 2020 рік.  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 3 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми благоустрою м. Дрогобича на  

2020  рік.  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 3 

 

5. Про затвердження Програми «Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду в м. Дрогобич на 2020 рік». 
ВИРІШИЛИ: рекомендувати на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 3 

 

6. СЛУХАЛИ: 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 р.». 
ВИРІШИЛИ: рекомендувати на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 3 

 



7. Про затвердження Програми «Організація підготовки проведення 

святкування культурно-масових заходів та інша діяльність у сфері ЖКГ 

у м. Дрогобич на 2020р.». 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 3 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Заходи запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  в м. Дрогобич 

на  2020 рік». 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 3 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Природоохоронні заходи за 

 рахунок цільових фондів у м. Дрогобич на 2020р.». 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 3 

 

10. СЛУХАЛИ: . Про розгляд електронної петиції “Навіщо придумувати 

“РОВЕР”, який вже є?)”. 

ГОЛОСУВАЛИ: “проти” – 3 

 

 

 

Голова комісії        А.Янів 

 

Секретар комісії        О.Майданюк 

 


