
ПРОТОКОЛ  №107 

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

та інвестування Дрогобицької міської ради 

від 18.02.2020 р. 

 

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

М.Шеремета, В.Тюска – члени комісії. 

Відсутні: О.Жуковська, Т.Демко, О.Скірко. 

Запрошені: 

О.Савран – начальник фінансового управління 

Р.Розсоха – начальник відділу оренди та приватизації комунального майна 

Р.Москалик – директор департаменту міського господарства 

Т.Бачинський – начальник відділу економіки 

О.Яводчак – начальник відділу культури та мистецтв. 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у м.Дрогобичі 

Доповідач -  директор департаменту міського господарства – Р.Москалик 

2. Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського 

транспорту міста Дрогобича на 2020-2023 роки. 

Доповідач - начальник відділу економіки – Т.Бачинський 

3. Про затвердження Програми та Положення щодо виділення коштів для 

забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання 

Доповідач - начальник фінансового управління О.Савран 

4. Про затвердження Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових 

повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, земельного податку та покращення надання адміністративних послуг громадянам 

на 2020 рік 

Доповідач - начальник фінансового управління О.Савран 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із доповненнями. 

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

 

1. Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у м.Дрогобичі 

Слухали -  директора департаменту міського господарства, Р.Москалика 



Вирішили – затвердити Положення про паркування транспортних засобів у 

м.Дрогобичі  

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

2. Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського 

транспорту міста Дрогобича на 2020-2023 роки. 

Слухали - начальника відділу економіки – Т.Бачинського 

Вирішили – відправити на доопрацювання Програму розвитку та вдосконалення 

міського пасажирського транспорту міста Дрогобича на 2020-2023 роки 

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

3. Про затвердження Програми та Положення щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх використання 

Слухали - начальника фінансового управління О.Савран 

Вирішили – затвердити Програму та Положення щодо виділення коштів для 

забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання 

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

4. Про затвердження Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових 

повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, земельного податку та покращення надання адміністративних послуг громадянам 

на 2020 рік 

Слухали - начальника фінансового управління О.Савран 

Вирішили – затвердити Програму забезпечення вручення фізичним особам 

податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, земельного податку та покращення надання адміністративних послуг 

громадянам на 2020 рік 

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

 

Голова комісії        Р.Курчик 

 

Секретар комісії       Т.Городиський 


