
ПРОТОКОЛ  №109 

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

та інвестування Дрогобицької міської ради 

від 12.03.2020 р. 

 

Присутні: Р.Курчик – голова комісії. Т.Городиський – секретар комісії, В.Тюска, 

Б.Пристай, О.Жуковська, О.Скірко – члени комісії. 

Відсутні: М.Шеремета, , Т.Демко,. 

Запрошені: 

Т.Василиків – заступник начальника фінансового управління 

О.Дукас – радник міського голови м.Дрогобича з гуманітарних питань 

Р.Москалик – директор департаменту міського господарства 

О Яводчак – начальник відділу культури та мистецтв. 

Порядок денний: 

1. Про створення комунального закладу «Дрогобицький культурно-освітній центр 

імені Івана Франка» Дрогобицької міської ради та затвердження Статуту комунального 

закладу «Дрогобицький культурно-освітній центр імені Івана Франка» Дрогобицької 

міської ради 

Доповідач - начальник відділу культури та мистецтв О Яводчак 

2. Про створення позашкільного навчального закладу Центр дітей, юнацтва та молоді 

«Молодіжний простір Дрогобича» Дрогобицької міської ради 

Доповідач -  радник міського голови м.Дрогобича з гуманітарних питань – О.Дукас 

3. Про затвердження Програми співфінансування 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 - директор департаменту міського господарства – Р.Москалик 

4. Про затвердження Програми «Придбання у комунальну власність територіальної 

громади міста Дрогобича 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 - директор департаменту міського господарства – Р.Москалик 

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

Доповідач – заступник начальника фінансового управління Т.Василиків 

 

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



ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із доповненнями. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

 

1. Про створення комунального закладу «Дрогобицький культурно-освітній центр 

імені Івана Франка» Дрогобицької міської ради та затвердження Статуту комунального 

закладу «Дрогобицький культурно-освітній центр імені Івана Франка» Дрогобицької 

міської ради 

Слухали -  начальника відділу культури та мистецтв О Яводчака 

Вирішили – створити комунальний заклад  «Дрогобицький культурно-освітній центр 

імені Івана Франка» та затвердити його статут 

Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

2. Про створення позашкільного навчального закладу Центр дітей, юнацтва та молоді 

«Молодіжний простір Дрогобича» Дрогобицької міської ради 

Слухали -  радника міського голови м.Дрогобича з гуманітарних питань, О.Дукаса 

Вирішили – скерувати на розгляд сесії питання створення позашкільного навчального 

закладу Центр дітей, юнацтва та молоді «Молодіжний простір Дрогобича» Дрогобицької 

міської ради 

Голосували: «за» - 1; «проти» - 3; «утримались» - 2. 

3. Про затвердження Програми співфінансування 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. 

Слухали - директора департаменту міського господарства, Р.Москалика 

Вирішили – затвердити Програму співфінансування 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 

Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

4. Про затвердження Програми «Придбання у комунальну власність територіальної 

громади міста Дрогобича 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» 

Слухали - директора департаменту міського господарства, Р.Москалика 

Вирішили – затвердити Програму «Придбання у комунальну власність територіальної 

громади міста Дрогобича 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» 



Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

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

Слухали – заступника начальника фінансового управління Т.Василиків 

Вирішили – затвердити внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 2020 рік 

Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

 

Голова комісії        Р.Курчик 

 

Секретар комісії       Т.Городиський 


