
ПРОТОКОЛ № 84 

 

засідання постійної комісії ради з питань житлово – комунального 

господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту 

та зв’язку 

        від 14  лютого  2020 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова комісії: А.Янів 

Члени комісії:  М.Лужецький, О.Майданюк, Р.Шагала 

 

Запрошені: Р.Москалик – директор департаменту міського господарства, 

О.Дукас – радник міського голови, Т.Малиш – головний спеціаліст відділу 

кадрів, Т.Бачинськитй – начальник відділу економіки. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про створення позашкільного навчального закладу центр дітей, 

юнацтва та молоді “Молодіжний простір Дрогобича” Дрогобицької міської 

ради. 

 2. Про затвердження Положення про сипання з балансу Дрогобицької 

міської ради багатоквартирних будинків. 

 3. Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва з 1 січня 2020 року. 

4. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 

18.12.2015 № 41 “Про затвердження структури виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання”. 

 5. Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів. 

 6. Про затвердження Прорами розвитку та вдосконалення міського 

пасажирського транспорту міста Дрогобича на 2020 - 2023 роки. 

7. Про затвердження Програми фінансового забезпечення виконання 

депутатських повноважень депутатами Дрогобицької міської ради та 

Положення про порядок використання коштів, які скеровуються на 

виконання Програми фінансового забезпечення виконання депутатських 

повноважень депутатами Дрогобицької міської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про створення позашкільного навчального закладу центр 

дітей, юнацтва та молоді “Молодіжний простір Дрогобича” Дрогобицької 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати раді. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 4 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про сипання з балансу 

Дрогобицької міської ради багатоквартирних будинків. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати раді. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 4 



 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва з 1 січня 2020 року. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати раді. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 4 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 

18.12.2015 № 41 “Про затвердження структури виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання”. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати раді. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 4 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про паркування транспортних 

засобів. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати раді. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 4 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Прорами розвитку та вдосконалення 

міського пасажирського транспорту міста Дрогобича на 2020 - 2023 роки. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати раді. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 4 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансового забезпечення 

виконання депутатських повноважень депутатами Дрогобицької міської ради 

та Положення про порядок використання коштів, які скеровуються на 

виконання Програми фінансового забезпечення виконання депутатських 

повноважень депутатами Дрогобицької міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати раді. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 4 

 

 

Голова комісії                А.Янів 

 

 

Секретар сесії       О.Майданюк 

 


