
 

 

 

ДЕПУТАТ 
ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

БАЛОГ Олег Богданович 
 

 

пл. Ринок, буд. 1, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100; тел.. 063-577-77-10; gosbu_antycor@ukr.net 

« 2 » вересня 2019 року № 172 

на вих. № ______ від __________ 
м. Дрогобич 

 

Міському голові Дрогобича 

Кучмі Т.Я. 

пл. Ринок, буд. 1, м. Дрогобич, 

Львівська обл., 82100 
 

Першому заступнику міського 

голови Дрогобича 

Герману І.М. 

пл. Ринок, буд. 1, м. Дрогобич, 

Львівська обл., 82100 
 

Секретарю Дрогобицької міської 

ради  

Хрущу О.В. 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ  
 

Про некомпетентність очільників 

органів місцевого самоврядування 

Дрогобича, що призвела до трагічної 

події щодо обвалу під’їзду 

багатоквартирного будинку в місті 
 

Шановні добродії ! 
 

Як відомо, близько 02 год. 40 хв. 28 серпня 2019 року відбувся обвал під’їзду в 4-

поверховому багатоквартирному будинку за адресою: м. Дрогобич, вул. Грушевського, 

буд. 101. Унаслідок цієї техногенної надзвичайної ситуації трагічно передчасно загинули 

восьмеро осіб – членів територіальної громади міста Дрогобича (у т.ч. 5-річний хлопчик та 

дівчина 1998 р.н.), ще семеро осіб зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості, з яких 

п’ятеро – діти. Близько кількох дюжин осіб – жителів інших під’їздів будинку № 101 по 

вул. Грушевського були евакуйовані. 

Характер пошкоджень, систематичне підмивання внутрішнього фундаменту, 

цілісність віконних рам, дверей, тріщин в стінах, свідчення очевидців дають підстави 

попередньо вважати, що обвал під’їзду був, з високою долею імовірності, викликаний 

аварійним станом будинку. Через це слідчими підрозділами органів Національної поліції, 

Прокуратурою Львівської області було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 2701, 

ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження 

об'єктів житлово-комунального господарства, що спричинило тяжкі наслідки у виді 

знищення та пошкодження майна громадян та завдання шкоди їхньому здоров’ю і 

спричинення смерті; зловживання службовими особами Дрогобицької міської ради та 

комунального підприємства при утриманні житлового будинку своїм службовим 

становищем, що спричинило тяжкі наслідки; службова недбалість).  
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Щодо аварійного стану будинку № 101, як стверджують його мешканці неодноразово 

на протязі останніх років, інформували компетентні органи Дрогобицької міської влади. 

Проте виконавчими органами Дрогобицької міської ради Львівської області не було вжито 

жодних заходів щодо запобігання в майбутньому надзвичайних ситуацій. У результаті такого 

нехтування своїми обов’язками Дрогобич пережив одну з найжахливіших ситуацій 

техногенного характеру за свою історію. 

Згідно з частиною 1, 3 статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста; 

очолює виконавчий комітет відповідної міської ради. Міський голова несе персональну 

відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Відповідно до частини 5 

статті 42 вказаного Закону міський голова несе персональну відповідальність за здійснення 

наданих йому законом повноважень. 

Обвал під’їзду будинку № 101 по вул. Грушевського, що стався 28 серпня 2019 року, 

став беззаперечним показником безвідповідальності першого заступника міського голови 

Ігоря Германа, (який згідно покладених на нього функціональних обов’язків відповідає за - 

проведення державної політики в економіку міста, у сфері цивільної оборони, захисту 

населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання надзвичайним ситуаціям та 

реагування на них; у сфері капітального будівництва об’єктів житла, соцкультпобуту, 

комунального господарства, промисловості),  

та свідченням Вашої, Тарасе Ярославовичу, неспроможності організувати та 

вибудувати належну систему забезпечення життєдіяльності міста, охорони життя та здоров’я 

членів територіальної громади міста Дрогобича в звичайних умовах побутового мешкання. 

Створення безпечного для життя та здоров’я Дрогобичан середовища, виключення 

елементарних ризиків, пов’язаних з інфраструктурою міста – первинне завдання місцевого 

самоврядування як такого. 
 

Враховуючи вищенаведене, 

у зв’язку з винятковими, проте послідовними трагічними подіями техногенного 

характеру – обвалу під’їзду 4 (чотирьох) поверхового багатоквартирного будинку у місті 

Дрогобичі,  

враховуючи фактичну неспроможність керівництва міста належно організувати 

поточний моніторинг та реагування на потенційні та реальні ризики, пов’язані зі різким 

аварійним погіршенням житлової інфраструктури, 

керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»  

ЗАКЛИКАЮ: 

1. Першому адресату невідкладно взяти на себе, міського голову, як на 

головну посадову особу територіальної громади міста персональну відповідальність за 

трагічні події 28 серпня 2019 року та скласти з себе повноваження голови міста 

Дрогобича. 

2. Другому адресату звільнитися із займаної посади першого заступника 

міського голови за неналежне виконання функціональних обов’язків. 

3. Третього адресата скликати позачергове засідання сесії Дрогобицької 

міської ради з приводу обвалу під’їзду в 4-х поверховому багатоквартирному будинку за 

адресою: м. Дрогобич, вул. Грушевського, буд. 101. Прийняти рішення щодо 

забезпечення матеріальних виплат постраждалим та їх сім’ям в тому числі мешканцям 

даного будинку. Ініціювати створення комісії щодо виявлення критичних недоліків в 

роботі виконавчих органів міської ради. 

 

  

Депутат Дрогобицької міської ради 

Львівської області  О.Б. Балог 

 


