
 ДЗЮРАХ Ірина Василівна, виборчий округ № 10 

 

“Про всі проблеми та негаразди на вулицях  округу знаю не лише з розповідей 

мешканців і не тому, що кожного дня зустрічаю своїх виборців, бо проживаю поряд, але 

й тому, - що всі їхні проблеми - це й мої проблеми та завдання для вирішення. Наш 

народ значно мудріший інколи за найрозумнішого вчителя, тому поради та настанови 

виборців – це для мене не лише стимул, а й вказівка до дії” 

 

- голова постійнодіючої депутатської комісії з питань регулювання земельних 

відносин.                                                                                

 

У своїй депутатській діяльності дотримуюсь Конституції України, законів України «Про 

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

нормативно-правових актів. 

Зізнаюсь чесно, звітувати про депутатську діяльність непросто, адже вирішення того 

чи іншого питання залежить далеко не лише від моїх можливостей чи мого особистого 

бажання його вирішити, а від впливу інших чинників: законодавчих аспектів, якості 

державних і міських програм та наявності чи відсутності фінансових  можливостей. 

Виборчий округ № 10 дуже цікава територія міста. Це люди з різними потребами, 

різними інтересами і баченням розвитку міста. Але є спільна риса у всіх: кожному з жителів 

нашого округу хочеться бачити своє місто, свою вулицю, свій двір затишними й охайними. 

Тому, моя діяльність як депутата Дрогобицької міської ради була спрямована на захист 

інтересів громадян та виконання доручень виборців, у межах моїх депутатських 

повноважень. 

Депутатська діяльність: 

 

За звітний період відбулось 15 сесій ради ( з них 9 по 2 пленарних засідань). 

Взяла участь у 14 з них та у 37 засіданнях постійної депутатської комісії міської 

ради з питань  регулювання земельних відносин. 17 із них пройшли під моїм 

головуванням. 

Разом з представниками комісії та  міської ради ми  виїжджали на ті об‘єкти, які 

потребували обстежень та прийняття рішень на місцях. Було розглянуто та вивчено велику 

кількість заяв громадян, підприємств, приватних підприємців, учасників АТО, ін. 

Регулярно беру участь у засіданнях погоджувальної ради та засіданнях фракції 

“Громадський рух “Народний контроль”. 

 

Робота на окрузі: 

Однією з найважливіших ділянок роботи на виборчому окрузі є особистий прийом 

громадян. 
Основні питання, з якими звертались виборці це: ремонт дахів і під’їздів, освітлення 

вулиць, оформлення субсидій і пільг, матеріальна допомога, роз’яснення правового 

характеру, питання охорони здоров’я, надання допомоги людям з інвалідністю,  внутрішньо 

переміщеним особам, сім’ям учасників АТО тощо. Всі питання, з якими до мене звертались 

виборці, взяті під особистий контроль і більшість із них на сьогоднішній день вже вирішені.  

- Протягом звітного періоду  проведено ряд зустрічей з мешканцями будинку №105 та  

ОСББ «Вікторія –Д103» (буд №103 по вул. Стрийській), в тому числі  2 зустрічі з 

головою міста та представниками комунальних підприємств; 

- організовано допомогу в проведенні господарських, ремонтних робіт  у цих будинках, 

залучено кошти, виділені на депутатську діяльність, у сумі 6 тисяч гривень (вул. 

Стрийська, буд. 105) та 4 тисячі  грн. (вул. Стрийська, буд. 103) на придбання 

будівельних матеріалів; 

- проведено благоустрій прибудинкової території  по вул. Стрийській, 103 -  викладено 

бруківкою пішохідну доріжку  вздовж 12 під’їздів – залучено 153 419 тис. гривень; 



- виготовлено проект для проведення капітального ремонту  аварійної підпірної стінки 

у дворі житлового будинку № 103 по вул. Стрийській; 

- надана допомога у реалізації та завершенні проекту  ЄС ПРООН  по вул. Стрийська, 

буд. 103; 

- надано підтримку та організовано результативне голосування на окрузі за проект 

конкурсу Громадського бюджету міста «Встановлення спортивно - ігрового 

майданчику на території будинків вул. Стрийська,101, 103 та вул. Грушевського,42. 

(проект набрав найбільше голосів) розпочато роботи по встановленні майданчика. 

Проект буде завершено у 2018 р.; 

- завершено реконструкцію  і встановлено пасажирський ліфт для мешканців будинку 

№ 105 по вул. Стрийській. Ліфт введено в експлуатацію; 

- проведено поточний ремонт стін сходової клітки та коридорів буд. 105 вул. 

Стрийська;  

- надана допомога у встановленні металевих дверей в під’їзді з магнітними ключами за 

ініціативи та активної участі мешканців будинку; 

- завершено роботи по  ремонту систем центрального опалення, водопроводу та  

каналізації, ремонт внутрішньобудинкової електрощитової та встановлення її на 

сходову клітку. На жаль, через обмеження доступу до квартир, досі не вдалося  

ліквідувати протікання  води  у стояку, внаслідок чого тривалий час руйнується  

фасад  будинку.  

 

Як депутат  міської ради, постійно цікавлюсь станом соціальної сфери, захистом 

прав потребуючих категорій громадян м. Дрогобича. Що стосується роботи в цьому 

напрямку, брала активну участь: 

 

- у створенні Комунальної установи «Інклюзивно - реабілітаційний центр для дітей з 

особливими освітніми проблемами» у м. Дрогобич; 
- в 4-ох засіданнях координаційної ради в справах людей з інвалідністю; 
- в моніторингу облаштування пандусів в аптеках «Фармако»; 
- в обговоренні і внесенні змін у Програми соціальних служб і міських виконавчих 

структур, у Програму  соціально-економічного розвитку. 
Не всі Програми були підтримані мною, до деяких із них було внесено корективи. 

- надана матеріальна допомога на лікування двом особам у сумі 5 тисяч гривень. 

 

Попри все, найбільш важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю 

роботу з виборцями, людьми всіх категорій, незалежно від віку і зайнятості на тій чи іншій 

роботі, приналежності до тої чи іншої партії. 

Одним із своїх завдань бачу забезпечення своєчасного обґрунтованого вирішення питань, 

адресованих у зверненнях та скаргах громадян, вивчення причин, які породжують ці скарги. 

 

Прийом виборців проводжу регулярно за графіком і невідкладно  по потребах. 


