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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ФРАКЦІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ», 

ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ "МАЙБУТНЄ СТЕБНИКА" 

КУЦЬ ІВАНА МИКОЛАЙОВИЧА 

в.о. № 32, СТЕБНИК 

На підставі та 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, звітую перед виборцям щодо 
проведеної роботи та депутатської діяльності у 2018 році, яку проводив керуючись 
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
статус депутатів місцевих рад», Регламентом Дрогобицької міської ради, іншими 
нормативними актами, що визначають порядок діяльності депутатів та згідно запитів 
виборців. 

Брав участь у сесійних засіданнях Дрогобицької міської ради, засіданнях постійної 
комісії ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму, 
інформації, охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, спільних засіданнях 
профільних комісій, круглих столах,  засіданнях фракції.  

Впродовж звітного періоду підтримую постійний зв’язок із виборцями округу для 
вивчення потреб мешканців Стебника, надання консультацій з різних питань піднятих 
виборцями. Прийом мешканців відбувається кожну останню п’ятницю місяця з 1400 по 1800  
за адресою: Стебник, вул.Грушевського 9, другий поверх. 

Провадив посильну діяльність у співпраці між виконавчою владою м.Дрогобич та 
м.Стебник для продуктивної комунікації між представницькими  та виконавчими органами 
міст та громадянами виборчого округу № 32 м.Стебник. 

Член депутатської групи «Майбутнє Стебника» у Дрогобицькій міській раді. 
У складі команди "Громадського руху "Народний контроль", "Майбутнє Стебника" - яка 

об'єднує громадських активістів Стебника та депутатів до Дрогобицької та Стебницької 
міських рад три роки підряд беру активну участь у діяльності направленій на оновлення 
будівель та підвищення рівня енергозбереження установ культури(Стебницький Народний 
дім, Стебницька дитяча музична школа), освіти(ЗОШ №№ 6, 7, 11, ДНЗ №26 «Калинка»), 
медицини(КНП "Стебницька міська лікарня").  

За 2018 рік наша команда ініціювала, написала та подала на обласний конкурс проектів 
місцевого розвитку 9 проектів. Усі проекти посіли високі позиції в рейтингах переможців 
цього конкурсу та успішно нами реалізовані.  

Проведено капітальний ремонт (заміна віконих та балконних блоків) у:  
1. Стебницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 на суму 287 855 грн.;  
2. Стебницькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 на суму 296 488 грн.;  
3. Стебницькій міській лікарні Дрогобицької міської ради на суму 298 268 грн.;  
4. Стебницькій дитячій музичній школі відділу  культури та мистецтв виконавчих 

органів Дрогобицької міської ради на суму 189 084 грн.;  
5. Дошкільному навчальному закладі комбінованого типу  №26 «Калинка» 

м.Дрогобича, м.Стебника на суму 199 019 грн., а також: 
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6. Капітальний ремонт туалетних кімнат у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів №11 імені Тараса Зозулі на суму 263 020 грн.;  

7. Капітальний ремонт спортзалу (утеплення фасаду) у Стебницькому Народному 
домі відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради на суму 
230 722 грн.;  

8. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) у дошкільному навчальному закладі №21 
«Сонечко» комбінованого типу м.Дрогобича, м.Стебника на суму 236 715 грн.;  

9. Капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації ОСББ "Карпати" 
житлового будинку по вул. В.Великого, 6 в м. Стебник на суму 97 757 грн.  
Брав безпосередню участь у реалізації проектів за номерами 1. та 7., сума вартості цих 
двох проектів становить 518 577 грн. 

Загальна вартість дев'яти проектів ініційованих командою "Громадського руху 
"Народний контроль" та "Майбутнє Стебника" і виконаних в установах культури, 
освіти, медицини, які обслуговують Стебник, у 2018 році становить 2 098 928 грн.  

Спільними зусиллями, народного депутата України Богдана Матківського і депутатської 
групи "Майбутнє Стебника", за кошти субвенції з державного фонду соціально-економічного 
розвитку України, закуплено обладнання для харчоблоків ДНЗ №26 «Калинка», ДНЗ №35 
«Колобок» на загальну суму 260 000 грн.; проведено капітальний ремонт спортивного залу 
Стебницького Народного дому на суму 500 000 грн. 

Об'єднавши зусилля, депутатська група "Майбутнє Стебника"(Олена Бичковяк, Тарас 
Городиський, Іван Куць) третій рік поспіль? спрямувала кошти на виконання запитів 
виборців(т.зв. "депутатські") в Стебницьку міську лікарню, загальноосвітні школи №№ 6, 7, 
11 - для встановлення енергоощадних вікон та дверей, закупівлі обладнання.  

Незважаючи на професійну завантаженість, у Стебницькому Народному домі, взяв 
активну участь у підготовці та реєстрації проектів місцевого розвитку на 2019 рік. Командою 
"Громадського руху "Народний контроль", "Майбутнє Стебника" - яка об'єднує громадських 
активістів Стебника та депутатів до Дрогобицької та Стебницької міських рад ініційовано, 
підготовано та успішно зареєстровано 12 проектів:  

1. Реконструкція даху над приміщенням танцювального залу Стебницького 
Народного дому відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської 
ради; 

2. Придбання акустичного обладнання для аматорського колективу циркового 
мистецтва "Вікторія" Стебницького Народного дому відділу культури та мистецтв 
виконавчих органів Дрогобицької міської ради; 

3. Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у Стебницькій 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Дрогобицької міської ради Львівської області; 

4. Придбання обладнання (настільний персональний комп’ютер, ноутбук, 
мультимедійний проектор, екран для проектора, принтер багатофункціональний, ламінатор, 
біндер (брошурувальник) для Стебницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Дрогобицької міської ради Львівської області; 

5. Капітальний ремонт (заміна віконних та балконних блоків) у Стебницькому будинку 
художньо-естетичної творчості учнівської молоді Дрогобицької міської ради Львівської 
області; 

6. Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у Стебницькій 
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 Дрогобицької міської ради Львівської області; 
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7. Придбання обладнання (настільний персональний комп‘ютер, мультимедійний 
проектор, екран для проектора) для Стебницької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 
Дрогобицької міської ради Львівської області; 

8. Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у Стебницькій 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №11 імені Тараса Зозулі Дрогобицької міської ради 
Львівської області; 

9. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у Стебницькій загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів №18 Дрогобицької міської ради Львівської області; 

10. Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у дошкільному 
навчальному закладі №26 «Калинка» комбінованого типу м.Дрогобича, м.Стебника; 

11. Придбання інвентарю (дитячі ліжка, матраци, крісла) для групи середня "Б" у 
дошкільному навчальному закладі № 26 "Калинка" комбінованого типу м.Дрогобича, 
м.Стебника; 

12. Капітальний ремонт (заміна віконних та балконних блоків) у комунальному 
некомерційному підприємстві «Стебницька міська лікарня». 

Загальна вартість дванадцяти, ініційованих та зареєстрованих командою 
"Громадського руху "Народний контроль" та "Майбутнє Стебника", проектів 
місцевого розвитку на 2019 рік становить 2 520 000 грн.  

 
РАЗОМ ЗРОБИМО БІЛЬШЕ. 

 
 

 12 березня 2019  року 

 


