
Звіт

депутата Дрогобицької міської ради сьомого скликання

про проведену роботу за 2016 рік

Кушлик Юрій Орестович, Виборчий округ № 26

«Намагаюсь  підтримувати  постійний  зв’язок  із  виборцями  свого  округу  та  й  загалом  з 
мешканцями міста, головами ОСББ,  вивчаю громадську думку, потреби населення. Звісно 
рік був непростий, хоч і багатий на позитивні зрушення. Ми намагаємось робити максимум 
можливих дій, щоб втілювати корисні проекти та необхідні  для міста зміни.  Не завжди є 
порозуміння,  не  завжди  вдається  чути  один  одного,  і  це,  як  на  мене,  головне,  над  чим 
потрібно працювати – пробуджувати активну громаду та шукати методи конструктивного 
діалогу. Бо разом можна зробити набагато більше».

Протягом 2016 року  взяв участь у всіх пленарних засіданнях та комісіях Дрогобицької 
міської ради.

 Голова фракції «Громадський рух «Народний контроль» в Дрогобицькій міськраді, 

 Голова постійної комісії ради з питань оренди та приватизації, комунального майна, 
промисловості,  торгівлі,  громадського  харчування,  побутового  обслуговування,  малого та 
середнього бізнесу, 

 член  комісії  з  питань  мобілізації  доходів  до  міського  бюджету  м.  Дрогобич  та 
оптимізації видатків бюджетних установ, 

 член тимчасової комісії з питань сплати акцизного податку. 

Депутатська діяльність:

Діяльність  у  роботі  постійної  комісії  ради  з  питань  оренди  та  приватизації, 
комунального  майна,  промисловості,  торгівлі,  громадського  харчування,  побутового 
обслуговування, малого та середнього бізнесу:

Засідання комісії  проходять відкрито,  прозоро,  згідно з  графіком.  кожен бажаючий може 
відвідати засідання. Графік роботи – І, ІІІ четвер місяця, 15.00 год. (світлиця, каб. 32).

За  період  з  01.01.2016  по  30.12.1016  рік  проведено  31  засідання  постійної  комісії  ради, 
розглянуто 369 питань. За 2016 рік відділом оренди та приватизації укладено 80 договорів 
оренди  на   загальну  площу  6 460,4  кв.  м.  Підготовлено  та  прийнято  48  рішень  сесій 
Дрогобицької міської ради щодо оренди та приватизації комунального майна.

Розроблено:

Програму створення бази даних об’єктів нерухомості у м. Дрогобичі (інвентаризація 
комунального майна).

В результаті цього, з ініціативи нашої комісії,  інформація по комунальних об’єктах 
міста  стала  відкритою,  так  як  на  порталі  міської  ради  запрацювала  інтерактивна  мапа 
комунальної  власності.  На  мапі  відображені  об’єкти,  що  пропонуються  для  надання  в 
оренду, ті, які вже передані в оренду, а також ті, які передані в інше право користування.  
Мапа є публічною і скористатися нею може кожен охочий інвестор чи підприємець, або ж 
звичайна фізична особа, яку цікавить комунальне майно, його відчуження чи оренда.

Положення про порядок та умови надання пільг за користування майном комунальної 
власності територіальної громади м. Дрогобича.

Поступово  впроваджується  надання  у  погодинну  оренду  приміщень  громадським 
організаціям.



Абсолютно  новий підхід  депутатів  комісії  до  списання  матеріальних  цінностей  та 
майна – оглядаються всі одиниці перед списанням.

Окрім того, комісія просить орендарів (дитячі гуртки, спортивні секції, танцювальні 
колективи  тощо)  надавати  графіки  роботи  для  уникнення  необлікованості  надходжень  у 
міський бюджет. 

Отже,  за  2016  рік  надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, становило 
951  174,  23  грн.  У  порівнянні  з  2015  роком,  коли  показник  був  на  рівні  491 938  грн., 
надходження зросли майже вдвічі.

Робоча група з  питань сплати акцизного  податку:  за  результатами 2016 року  сума 
зібраного акцизного податку становить 24, 78 млн. грн., що на 7 млн. грн. більше, порівняно 
з 2015 роком.

Комісія з питань мобілізації доходів до міського бюджету м. Дрогобич та оптимізації 
видатків бюджетних установ:  обговорення питання економії в закладах освіти, медицини 
та культури (дефіцит - 50 млн.).

Депутатська діяльність на виборчому окрузі:

У 2016 р. на основі аналізу опитування громадської думки, було сформовано до розгляду,  
як доручення виборців, депутатський запит про перелік робіт, які необхідно виконати:

-   Реконструювати  шляхопровід  із  впорядкуванням  русла  річки  Серет  по  вул. 
Бориславській – подано проект ДФРР.

-       Провести капітальний та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж будинків:

вул. Бориславська, 43, вул. Бориславська, 45, вул. Бориславська, 47 – виконано

вул. Бориславська, 22, вул. Бориславська, 23, вул. Бориславська, 35 вул. Святого Юра, 44 – 
заплановано на 2017 рік

- Провести ремонт дахів будинків: вул. Бориславська, 19, вул. Бориславська, 45, вул. 
Святого Юра, 44 – заплановано на 2017 рік

- Облаштувати дитячі майданчики у подвір’ях будинків вул. Бориславська, 2 та вул. 
Бориславська, 22 – готуються мікропроекти

- Відновити дорожнє покриття провулку Ремісничого – виконано на 70%

- Впорядкувати сміттєвий майданчик між будинками 43 і 45 по вул. Бориславській – в 
процесі виконання

- Облаштувати  контейнерні  майданчики  для  збору  сміття  на  перехресті  вул. 
Бориславської  та  вул.  М.Шашкевича  –  розглядаються  альтернативні  варіанти 
розташування майданчиків.

- Замінити зношені комунікаційні мережі по вул. Святого Юра – в процесі виконання

- Облаштувати  зупинку  маршрутних  автобусів  та  таксі  біля  будинку  по  вул.. 
Бориславська,1 – виконано

- Відновити роботу світлофору на перехресті вул. Бориславської і вул. М. Шашкевича - 
виконано

Вирішені питання:

 Проведено роботи по каналізуванню, заміні даху та капітальному ремонту туалетів у 
СШ №3



 Проведено роботи по утепленню та водовідведенню у ДНЗ №28 "Берізка"

 Проводиться ремонт під’їзду по вул. Бориславська, 23 

 Демонтовано вентиляційну трубу з будинку Бориславська 43

 Сприяння  ОСББ «Добробут-2» у ремонті ринв у будинку по вул.Бориславська 19

 Проведено ремонт  ринв у будинку по вул.Бориславська 43,45 

 Кронування дерев по вул. Бориславська у парку біля музичного училища.

 Встановлено вхідні металопластикові двері у помешканні інваліда Верещинської 
Данути Станіславівни

Прийом громадян проводиться регулярно кожну 1 і 3 середу місяця з 17:00 до 19:00 у каб. 
№6 ДМР (пл. Ринок, 1).


