
ПРОТОКОЛ  №105 

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

та інвестування Дрогобицької міської ради 

від 04.01.2020 р. 

 

Присутні: Р.Курчик – голова комісії. Т.Городиський – секретар комісії, Б.Пристай, 

М.Шеремета, В.Тюска, О.Скірко – члени комісії. 

Відсутні: О.Жуковська, Т.Демко. 

Запрошені: 

Т.Василиків – заступник начальника фінансового управління 

Р.Розсоха – начальник відділу оренди та приватизації комунального майна 

Р.Москалик – директор департаменту міського господарства 

В.Чуба – начальник відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

О.Яводчак – начальник відділу культури та мистецтв. 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 2020 рік 

Доповідач -  заступник начальника фінансового управління – Т.Василиків 

2. Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва з 1 січня 2020 року. 

Доповідач - директор департаменту міського господарства Р.Москалик 

3. Про внесення змін до Програми благоустрою м.Дрогобича на 2020 рік, 

затвердженої рішенням Дрогобицької міської ради від 18.12.2019 р. №2117 

Доповідач - директор департаменту міського господарства Р.Москалик 

 

 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із доповненнями. 

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

 

1. Про внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 2020 рік 

Слухали -  заступника начальника фінансового управління - Т.Василиків 

Вирішили – внести зміни до міського бюджету м.Дрогобича на 2020 рік 

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



2. Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва з 1 січня 2020 року. 

Слухали - директора департаменту міського господарства – Р.Москалика 

Вирішили – затвердити розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва з 1 січня 2020 року – 10500,00 грн для звичайних умов будівництва за 

розрядом складності робіт 3,8 

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

3. Про внесення змін до Програми благоустрою м.Дрогобича на 2020 рік, 

затвердженої рішенням Дрогобицької міської ради від 18.12.2019 р. №2117. 

Слухали - директора департаменту міського господарства – Р.Москалика 

Вирішили – внести зміни до Програми благоустрою м.Дрогобича на 2020 рік, 

затвердженої рішенням Дрогобицької міської ради від 18.12.2019 р. №2117 

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

 

 

Голова комісії        Р.Курчик 

 

Секретар комісії       Т.Городиський 


