
ПРОТОКОЛ № 78 

 

засідання постійної комісії ради з питань освіти, культури, молодіжної 

політики, сім’ї, спорту, туризму, інформації, охорони здоров’я, праці та 

соціального захисту населення  

 

        від 20 лютого  2020  р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова постійної комісії О.Дацюк 

Заступник голови комісії Р.Броницький 

Секретар комісії З.Семенишин 

Члени комісії: Р.Броницький,З.Семенишин, І.Куць, І.Розлуцький 

Відсутні:. А.Шевкенич, Р.Броницький, І.Куць 

Запрошені: О.Олексюк, Я.Гевко, Г.Клепач 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про створення позашкільного навчального закладу Центр дітей, 

юнацтва та молоді ”Молодіжний простір Дрогобича” 

2. Про зміну типу назви дошкільного навчального закладу № 2 

”Калинонька” комбінованого типу, що знаходиться у комунальній власності 

та затвердження нової редакції статуту 

3. Про затвердження Статуту Комунального закладу ”Дрогобицький 

культурно-освітній центр імені Івана Франка” Дрогобицької міської ради 

4. 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 

5. Про прийняття звернення 

 

1. Слухали: Про створення позашкільного навчального закладу Центр 

дітей, юнацтва та молоді ”Молодіжний простір Дрогобича” 

Доповідач: О.Дацюк 

Вирішили: винести проект рішення на розгляд ради 

Результати голосування: ”за” – 3 

 

2. Слухали: Про зміну типу назви дошкільного навчального закладу № 2 

”Калинонька” комбінованого типу, що знаходиться у комунальній власності 

та затвердження нової редакції статуту 

Доповідач: О.Олексюк 

Вирішили: рекомендувати раді 

Результати голосування: ”за” – 3 

 



3. Слухали: Про затвердження Статуту Комунального закладу 

”Дрогобицький культурно-освітній центр імені Івана Франка” Дрогобицької 

міської ради 

Доповідач: Г.Клепач 

Вирішили: проект рішення до вивчити (юридичні висновки, штатний 

розпис) 

Результати голосування: ”за” – 3 

 

4. 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 

Результати голосування: ”за” – 3 

 

5.Слухали: Про прийняття звернення 

Доповідач: О.Дацюк 

Вирішили: рекомендувати раді 

Результати голосування: ”за” – 3 

 

 

Голова комісії        О.Дацюк 

 

Секретар комісії        З.Семенишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


