
 

ПРОТОКОЛ № 86 

 

постійної комісії ради з питань житлово-комунального господарства, 

будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку 

 

        від 11 березня  2020  р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова постійної комісії А.Янів 

Секретар комісії О.Майданюк 

Члени комісії:,  М.Лужецький,  О.Майданюк 

Відсутні:  Р.Шагала 

Запрошені:  Н.Глек, І.Броварська, Т.Бачинський 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження Програми ”Придбання у комунальну власність 

територіальної громади міста Дрогобич житла за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету на формування фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в місті Дрогобич в 

2020 році” 

2. Про затвердження спеціально відведених ділянок, визначених 

схемою розташування парковочних місць для забезпечення платного 

паркування транспортних засобів на відведеному майданчику для паркування 

в центральній частині м.Дрогобич 

3. Про затвердження Програми спів фінансування капітального 

ремонту дорожнього покриття вул.І.Вільде (від перехрестя вул.І.Пулюя до 

буд. № 66 по вул.І.Вільде) м.Дрогобич Львівської області на 2020 рік 

4. Про внесення змін та доповнень до рішення Дрогобицької міської 

ради від 05 грудня 2019 року № 2052 ”Положення про цільовий фонд 

розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.Дрогобич” 

 

1.Слухали: Про затвердження Програми ”Придбання у комунальну 

власність територіальної громади міста Дрогобич житла за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевому бюджету на формування фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в місті Дрогобич в 

2020 році” 

Доповідач: Н.Глек 

Вирішили: рекомендувати раді  

Результати голосування: ”за” – 3 

 

2.Слухали: Про затвердження спеціально відведених ділянок, 

визначених схемою розташування парковочних місць для забезпечення 



платного паркування транспортних засобів на відведеному майданчику для 

паркування в центральній частині м.Дрогобич 

Доповідач: І.Броварська 

Вирішили: рекомендувати раді  

Результати голосування: ”за” – 3 

3.Слухали: Про затвердження Програми спів фінансування 

капітального ремонту дорожнього покриття вул.І.Вільде (від перехрестя 

вул.І.Пулюя до буд. № 66 по вул.І.Вільде) м.Дрогобич Львівської області на 

2020 рік 

Доповідач: І.Броварська 

Вирішили: рекомендувати раді  

Результати голосування: ”за” – 3 

4.Слухали: Про внесення змін та доповнень до рішення Дрогобицької 

міської ради від 05 грудня 2019 року № 2052 ”Положення про цільовий фонд 

розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.Дрогобич” 

Доповідач: Т.Бачинський 

Вирішили: рекомендувати раді  

Результати голосування: ”за” – 3 

 

 

 

Голова комісії         А.Янів 

 

Секретар комісії        О.Майданюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


