
Звіт

Депутата Дрогобицької міської ради сьомого скликання
про проведену роботу за 2016 рік

Дзюрах Ірина Василівна, виборчий округ № 10                                                                    

«Цей рік був дуже насиченим і нелегким. Часто доводилось стикатись з бюрократичними 
перешкодами, з відсутністю розуміння та підтримки. Але тішить, що зусилля не були 
витрачені марно, так як результати роботи є, їх не можна не побачити. Вже є напрацювання, 
як рухатись далі та що робити першочергово задля того, щоб були якісні системні зміни».

- член постійно діючої депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин.

Впродовж звітного періоду взяла участь у 54 засіданнях постійної комісії ради з питань 
регулювання земельних відносин. Розглянуто велику кількість заяв громадян, підприємств, 
учасників АТО. Регулярно беру участь у засіданнях сесій міської ради, погоджувальних 
радах, засіданнях фракції, партійних зборах.
Беру участь у засіданнях постійної  комісії ради з гуманітарних питань, етики та законності, 
спільних комісій з питань ЖКГ та оренди і приватизації комунального майна

Протягом звітного періоду мною було проведено багато зустрічей та бесід з громадою, 
працівниками підприємств та закладів, що знаходяться на окрузі. Отримано доручення 
виборців, подано 70 депутатських  звернень  і отримано певні результати: 

- Капітальний ремонт підпірної стінки у дворі житлового будинку № 103 по вул. Стрийській, 
яка є в аварійному стані і створює велику небезпеку для людей, особливо для дітей, так як 
ігрові дитячі споруди і відпочинкові столи знаходяться під самою стіною. Мною було 
подано 6 депутатських звернень, в результаті чого було виділено кошти і станом на 
сьогодні вже виготовляється проектно-кошторисна документація (60-80 тис). 
- Проведено ряд зустрічей із мешканцями по створенню ОСББ у буд №103 по вул. 
Стрийській та надано допомогу у створенні ОСББ.
- Здійснено благоустрій території  по вул. Стрийській, 103 -  організовано вивіз будівельних 
залишків та уламків від руйнування підпірної стіни. 
- Конкурс співфінансування проектів ПРООН - Капітальний ремонт  житлових  будинків: З 
ініціативи та супроводу в поданні проекту, ОСББ «Вікторія В 103» вул. Стрийська, буд.103 
стало переможцем конкурсу, таким чином в будинку реалізовується проект на 
капітальний  ремонт  внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та 
каналізації на суму 350 тис. грн.. (вклад мешканців - 30%, 105 тис. грн.)
- Організовано та проведено роботи зі зрізки та кронування дерев в районі буд. №103 по вул. 
Стрийській (6 дерев)
- Надано допомогу в ремонті покрівлі даху, який протікає – долучено кошти, виділені на 
депутатську діяльність – 2 500грн.
- Подано 7 депутатських зверень, запитів щодо необхідності модернізації, реконструкції  і 
встановлення пасажирського ліфту для мешканців будинку № 105 по вул. Стрийській - 
виділено 500 тис. грн, вже виготовляється обладнання і незабаром буде встановлено 
ліфт, який відсутній у будинку понад 19 років.
- Проведено капітальний ремонт вхідної сходової клітки та під’їзду в будинку 105 по вул. 
Стрийській - подано депутатське звернення, проведено всі необхідні роботи, долучено 
кошти виділені на депутатську діяльність.
- Капітальний  ремонт систем центрального опалення, водопроводу та каналізації, 
капітальний ремонт внутрібудинкової електрощитової та винесення її з підвального 
приміщення на сходову клітку, - частково роботи виконані, ліквідовано аварійну ситуацію. 



Кошти на проведення завершення робіт вже передбачені у бюджеті згідно плану 
першочергових ремонтів житлового фонду «КП «ЖЕО» (82 тис.грн.)
- Капітальний ремонт дороги (розгалуження) мікрорайону вул. Млинарська – Бортнянська - 
Війтівська Гора  - подано депутатське звернення, проведено вирівнювання та поточний 
ремонт.
- Подано депутатське звернення, в результаті якого проведено освітлення на вул. 
Бортнянській.
- Замінено лампи вуличного освітлення по вул. Війтівська Гора у кількості 14 штук.

- Розпочато роботи з капітального ремонту доріг по вул. Війтівська Гора (в т.ч.  
внутріквартальних). В планах – продовжувати ремонт надалі.

- Проведено 4 виїзні зустрічі з мешканцями ОСББ «Війтівська Гора,179»,  багаторазові 
індивідуальні прийоми мешканців з питання вирішення конфліктних ситуацій з 
індивідуальних забудов та розподілу земельних ділянок під гаражі, закріплення земельної 
ділянки за ОСББ. Питання майже вирішене.

- Відновлено контейнерні сміттєві майданчики по округу, забезпечено їх належне 
обслуговування комунальними службами.

- Проведено виїзди з міським головою та представниками комунальних і виконавчих 
структур на об’єкт ОСББ по вул.. Стрийська,60, щодо сприяння у виділенні коштів на 
завершення утеплення фасаду 220 тис. грн. Надано консультації та сприяння у приватизації  
прибудинкової території.
- Проведено консультації з мешканцями буд. №60 по вул. Стрийській, 60 щодо створення 
ОСББ, надання допомоги на ремонт даху, виділення коштів до спів фінансування. Однак, 
через ряд об’єктивних причин, вирішити питання поки не вдається.
- Подано депутатське звернення щодо встановлення дорожнього інформаційного знаку на 
зупинці громадського транспорту по вул. Стрийській, біля церкви Преображення 
Господнього (Спаса)  та облаштування зупинки. Знаки були встановлені, але, на жаль, 4 
знаки були знову зруйновані зловмисниками.
- Проведено обрізання дерев, встановлено каналізаційний люк на перехресті тротуарів вул. 
Стрийської та вул. Винниченка.
- Замінено захисні конструкції (труби у вигляді перил) на аварійно-небезпечному перехресті 
дороги вул. Стрийська та повороту на «Універмаг», навпроти будинку № 120 – 124.
- Виділено необхідну фінансова допомога на ремонтні роботи у будинку 101 на вул. 
Стрийській - долучено кошти, виділені на депутатську діяльність.
- Надано матеріальну допомогу виборцям за станом здоров’я (дві особи, мешканці округу) - 
долучено кошти, виділені на депутатську діяльність.

Також є ряд питань, які були подані мені в якості доручень виборців і які поки виконати не 
вдалось. Однак над цим ведеться робота, питання намагаюсь тримати під контролем та, 
сподіваюсь, на їх успішне вирішення впродовж найближчого часу.

Як депутат  міської ради також  цікавлюсь станом соціальної сфери, захистом прав 
потребуючих категорій громадян м. Дрогобича.

- Внесено зауваження та пропозиції щодо Міської комплексної програми соціального 
захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2015-2020 роки і додатку 
«Комплекс заходів міської комплексної програми соціального захисту осіб з 
обмеженими фізичними можливостями на 2015-2020 роки» - подано депутатське 
звернення з пропозиціями, які були враховані. 

- Внесено пропозиції щодо ситуації з оздоровлення дітей пільгових категорій, зокрема 
дітей та молоді з інвалідністю - прийнята цільова Програма оздоровлення дітей 
пільгових категорій (дітей з інвалідністю) м. Дрогобича на 2016 – 2018 роки. Для 



належного проведення оздоровчої кампанії влітку 2016 року  передбачено бюджетом 
102 тис. грн, на 2017 р.- 200 тис. грн.

- Як член постійної комісії ради з питань регулювання земельних відносин підтримано 
звернення громадян, інвалідів з дитинства з приводу захисту їх прав на користування 
земельною ділянкою, на отримання земельної ділянки сім’єю, що виховує двох дітей з 
інвалідністю, супровід соціально незахищених категорій громадян.

- Проведено виїзний прийом мешканців округу спільно з юристом Бюро невідкладної 
вторинної правової допомоги – надано ряд індивідуальних консультацій та для ОСББ 
різних округів.

- Внесено  пропозицію щодо реконструкції та благоустрою території на розі вул. 
Чорновола і вул. Лесі Українки (колишній сквер у центрі міста), встановлення 
відповідних дорожніх знаків, ліквідація стихійного громадського туалету. Було 
подано депутатське звернення, частково питання було вирішене.

Регулярно здійснюю прийом виборців за адресою ( вул. Чорновола, 4) або безпосередньо на 
окрузі.


