
ПРОТОКОЛ  №111 

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

та інвестування Дрогобицької міської ради 

від 08.04.2020 р. 

 

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

Б.Пристай, Т.Демко, М.Шеремета, О.Скірко – члени комісії. 

Відсутні: О.Жуковська. 

Запрошені: 

О.Савран – начальник фінансового управління 

М.Луговий – т.в.о. начальника Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області 

Р.Розсоха – начальник відділу оренди та приватизації комунального майна 

 

Порядок денний: 

1. Про продаж земельних ділянок у власність 

Доповідач - начальник відділу оренди та приватизації комунального майна Р.Розсоха 

2. Про делегування повноважень міському голові Кучмі Т.Я. 

Доповідач -  начальник фінансового управління О.Савран 

3. Про затвердження цільової Програми матеріальної підтримки Дрогобицбкого 

відділу поліції ГУНП у Львівській області  з забезпечення матеріально-технічної бази, 

покращення охорони публічного порядку і безпеки на 2020 рік 

Доповідач -  т.в.о. начальника Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській 

області М.Луговий 

4. Про затвердження Програми забезпечення хворих на цукровий діабет мешканців 

мм.Дрогобича та Стебника препаратами інсуліну на 2020 рік 

Доповідач -  начальник фінансового управління О.Савран 

5. Про затвердження розпоряджень міського голови про внесення змін в міський 

бюджет м.Дрогобича на 2020 рік 

Доповідач -  начальник фінансового управління О.Савран 

6. 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 продаж земельних ділянок у власність 

Слухали -  начальник відділу оренди та приватизації комунального майна Р.Розсоху 

Вирішили – продати у власність, Мулю Роману Миколайовичу, земельну ділянку 

площею 234 кв.м. на вул.П.Орлика, 11. Затвердити ціну продажу земельної ділянки 

308880 грн (1320 грн.00 коп за 1 кв.м.). 

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

Вирішили – продати у власність, Калямону Роману Михайловичу, земельну ділянку 

площею 225 кв.м. на вул.Фабричній. Затвердити ціну продажу земельної ділянки 119250 

грн (530 грн.00 коп за 1 кв.м.). 

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

Вирішили – продати у власність, ТзОВ «Крок-Техбуд» (Г.Манчак), земельну ділянку 

площею 2289 кв.м. на вул.Рєпіна,18. Затвердити ціну продажу земельної ділянки 244923 

грн (107 грн.00 коп за 1 кв.м.). 

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

Вирішили – продати у власність, Подоляку Ігорю Аркадійовичу, земельну ділянку 

площею 96 кв.м. на вул.Злуки,5/2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки 85056 грн 

(886 грн.00 коп за 1 кв.м.). 

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

2. Про делегування повноважень міському голові Кучмі Т.Я. 

Слухали -  начальника фінансового управління О.Савран 

Вирішили – делегувати повноваження міському голові Кучмі Т.Я. 

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

3. Про затвердження цільової Програми матеріальної підтримки Дрогобицбкого 

відділу поліції ГУНП у Львівській області  з забезпечення матеріально-технічної бази, 

покращення охорони публічного порядку і безпеки на 2020 рік 

Слухали – т.в.о. начальника Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області 

М.Лугового 

Вирішили – затвердити цільову Програму матеріальної підтримки Дрогобицбкого 

відділу поліції ГУНП у Львівській області  з забезпечення матеріально-технічної бази, 

покращення охорони публічного порядку і безпеки на 2020 рік 

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

4. Про затвердження Програми забезпечення хворих на цукровий діабет мешканців 

мм.Дрогобича та Стебника препаратами інсуліну на 2020 рік 

Слухали – начальника фінансового управління О.Савран 



Вирішили – затвердити Програму забезпечення хворих на цукровий діабет 

мешканців мм.Дрогобича та Стебника препаратами інсуліну на 2020 рік 

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

5. Про затвердження розпоряджень міського голови про внесення змін в міський 

бюджет м.Дрогобича на 2020 рік 

Слухали – начальника фінансового управління О.Савран 

Вирішили – затвердити розпорядженя міського голови про внесення змін в міський 

бюджет м.Дрогобича на 2020 рік 

Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

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

Слухали – начальника фінансового управління О.Савран 

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

Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 1. 

 

Голова комісії        Р.Курчик 

 

Секретар комісії       Т.Городиський 


