
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВІД ФРАКЦІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ 

КОНТРОЛЬ»

ОЛЕНИ БИЧКОВЯК

Згідно ст.16, гл.2, р.2 Закону України «Про статус депутатів місцевих

рад», та ст.61, гр.13, р. ІV Регламенту Дрогобицької міської ради, доводжу до 

відома виборців звіт про свою депутатську діяльність у 2016 році.

 У своїй роботі я керувалася Конституцією України, Законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 

Регламентом Дрогобицької міської ради та іншими нормативними актами, що 

визначають порядок діяльності депутатів та ради.

Брала  участь:  практично  у  всіх  (за  виключенням  двох)  сесійних 

засіданнях  Дрогобицької  міської  ради;  засіданнях  постійної  комісії  ради  з 

питань депутатської етики, законності, правопорядку, прав людини та розвитку 

громади, а також спільних засідань комісій та погоджувальної ради. Сприяла 

плідній  співпраці  між  виконавчою владою Дрогобича  та  Стебника,  а  також 

комунікації між владою Дрогобича та Стебника та громадою свого округу.

Член групи «Майбутнє Стебника» у ДМР.

Депутатська діяльність:

Діяльність у роботі постійної комісії ради з питань депутатської етики, 

законності, правопорядку, прав людини та розвитку громади, секретарем якої я 

є.  Засідання  комісії  проходять  відкрито,  прозоро,  згідно  з  графіком.  кожен 

бажаючий може відвідати засідання. 

За звітній період мною було пророблено наступну роботу:

1.Робота у групі «Майбутнє Стебника»:

 - Депутатами групи «Майбутнє Стебника» було підготовлено та подано 

на обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку шість мікропроектів: 

1)  впровадження  енергозберігаючих  заходів,  заміна  вікон  та  дверей  у 

Стебницькій школі № 7 на суму 198 тис.грн; 

2)  впровадження  енергозберігаючих  заходів,  заміна  вікон  та  дверей  у 

Стебницькій школі № 6 на суму 192 тис.грн; 



3)  Впровадження  енергозберігаючих  заходів,  заміна  вікон  та  дверей  у 

Стебницькій школі № 11 на суму 81 тис.грн; 

4)  Впровадження  енергозберігаючих  заходів,  заміна  вікон  та  дверей  у 

ДНЗ № 35 “Колобок” м.Стебника на суму 155 тис.грн; 

5) впровадження енергозберігаючих заходів, заміна вікон та дверей у ДНЗ 

№26 “Калинка” м.Стебника на суму 199 тис.грн.

6) «Реконструкція шатрового даху над приміщенням спортивного залу при 

Стебницькому народному домі» на суму 275 тис.грн.

Чотири  проекти  перемогли,  на  сьогодні  успішно  реалізовані  та 

впроваджені у роботу. 

Станом  на  початок  2017  року  результатом  роботи  групи  є  ще  вісім 

мікропроектів.

 - Депутатська група «Майбутнє Стебника»  була причетна до прийняття 

рішення  щодо  виділення  фінансування  Дрогобицькою  міською  радою 

учасникам визвольних змагань ОУН-УПА,  які проживають у місті Стебнику.

-  Депутатська  група  «Майбутнє  Стебника»  клопотала  щодо  прийняття 

позитивного рішення про виділення субвенції у розмірі 80 тис.грн для ремонту 

аварійного пішохідного містка у м. Стебнику.

2. Робота з виборцями на виборчому окрузі:

- Проведено чотири зустрічі з виборцями на в/о.

- Облаштовано дитячий майданчик по вул..Січових Стрільців 1.

- Виділено фінансову допомогу для СШ №7;

-  Проведено  капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул..Січових 

Стрільців 3.

- Консультативна допомога виборцям вул.. Винниченка зі створення ОСББ.

- Придбано футбольні м’ячі для ФК «Стебник»;

-  Виділено  кошти  на  ремонт  електрощитової  для  Стебницької  міської 

лікарні. 

- Виділено фінансову допомогу малозабезпеченим мешканцям Стебника.

-  Моніторинг  якості  надання  послуг  пасажирських  перевезень  в  усіх 

напрямках, що курсують зі Стебника.



Зустрічі із виборцями по в/о № 34 відбуваються кожну останню п’ятницю 

місяця з 14.00 по 18.00 години за адресою: м.Стебник, вул. Грушевського 9. , 

другий поверх (приймальня).


