
 

ЗВІТ 
 

(у відповідності статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», статті 61 Регламенту Дрогобицької міської ради).  
 

Депутата Дрогобицької міської ради сьомого скликання від політичної 

партії «Громадянська позиція» Балога О.Б. за 2018 рік. 

 

Округ № 16 який я представляю перелічує наступні вулиці: м.Дрогобич 

– вул. А.Шептицького, вул. В.Великого, 2, вул. В.Чорновола, вул. Д.Бурка, 

вул. І.Верхратського, вул. І.Чмоли, вул. П.Карманського, вул. Різдвяна, вул. 

Чехова, вул. П.Сагайдачного: 2–34, 36–36 к.2, 38, 40, 42, 44, 46–48 к.2, 52, 54, 

56, 58, 62, 64, 66–70, 74–86. 
 

Моя діяльність як депутата Дрогобицької міської ради була спрямована 

на захист інтересів громадян, виконання доручень виборців, у межах 

депутатських повноважень. 

Активно сприяв вирішенню проблемних питань своїх виборців.  

У зв’язку з чим мною було подано 46 депутатських звернень стосовно:  
 

- питання по благоустрою прибудинкових територій, утримання в 

належному стані багатоквартирних будинків;  

- відновлення проїзних та пішохідних доріг, кронуванню дерев; 

- відновлення прав мешканців Дрогобича в частині утилізації та вивозу 

ТПВ (сміття) та недопущення можливого завдання значної шкоди 

життю і здоров’ю людей, оформлення Актів – претензії щодо 

невиконання умов договору по утилізації ТПВ та статутних умов 

договору КП «КМГ», звернення до правоохоронних органів влади;  

- проведенню ремонтних робіт по розділені подачі електроенергії по 

квартирах в будинку № 18 вул. Шептицького;  

- надання фінансової підтримки мало захищеним мешканцям Дрогобича, 

придбання матеріалів для ремонтних робіт по підготовці школи № 1 

імені І.Франка до навчального процесу 2018-2019 року. 

- питання про недопущення порушення закону про передачу земельних 

ділянок у власність, які накладались на земельні ділянки Шпихліра – 

житниця (1778р.) унікальної пам’ятки архітектури національного 

значення; 

- питання недопущення порушення закону при наданні та включенні в 

перелік на викуп об’єкту комунальної власності за адресою 

вул.Гончарська, 4; 

- пропозиція про скликання позачергової сесії ДМР у зв’язку з грубим 

порушенням основ публічного порядку міським головою, беручи до 

уваги катастрофічну санітарно – епідеміологічну ситуацію щодо 



забезпечення вивозу, зберігання ТПВ у місті достроково припинити 

повноваження міського голови Т.Я.Кучми.  

- відбулося святкування з нагоди відкриття волейбольного та 

баскетбольного майданчика за участі відомих артистів.  

- сумлінної поведінки і відповідального ставлення до посадових 

обов’язків працівника КП «ЖЕО» Федурко М.Я.  

 

Вважаю, що створення комфортних умов проживання – наша спільна 

турбота і як депутат дбаю не тільки про свій округ, а й про все місто.  

У зв’язку з тим щомісячно провожу зустрічі зі своїми виборцями та  

виборцями інших округів. На дошках оголошень в будинках, а також на своїй 

сторінці у Facebook висвітлюю інформацію про виконану роботу та інше. 

Запроваджував та активно брав участь у будівництві та відновлені 

дитячих майданчиків, а також толоках по благоустрою округу № 16. 
 

Стосовно виконання повноважень депутата в Дрогобицькій міській раді: 
 

Брав активну участь у всіх сесійних засіданнях Дрогобицької міської 

ради, при цьому систематично з сесійної  трибуни озвучую проблемні 

питання та можливості їх вирішення. 

Провадив активну діяльність в засіданні постійної комісії ради з питань 

регулювання земельних відносин, ретельно вивчав усі питання, які 

розглядалися на комісії. Постійно виконував обов’язки члена цієї комісії.  

Окрім цього приймав участь у спільних засіданнях постійних комісій. 

Висловлював свої застереження та інформував присутніх про вимоги 

виборців даного округу. 
 

Живу за принципом відповідальність розпочинається з мене. А тому 

своє завдання, як депутат міської ради, вбачаю саме в тому, щоб  всебічно 

сприяти вирішенню  життєвих проблем мешканців Дрогобича. Знаю, що 

впевненість, чітка мета, та підтримка мешканців допоможуть мені і надалі 

працювати активно в цьому напрямку.  
 

10 березня 2019 р. 

З повагою, 

Депутат Дрогобицької міської ради Балог О.Б. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjl8tm6gvjgAhVOlosKHSEXA7IQjBAwAnoECAEQDQ&url=https%3A%2F%2Fuk-ua.facebook.com%2FFacebookRussia&usg=AOvVaw1-8okc0XXifVVP1TgumNfm

