
ЗВІТ за 2016 рік
депутата Дрогобицької міської ради, 

голови фракції партії “ Громадянська позиція ” –
 Демка Тарас Івановича

Взяв участь в роботі  всіх сесій міської  ради. 
Як перший номер списку, отримав від міської ради високу честь – взяти  
під кураторство два виборчі округи № 11 та №12, де не було обрано 
депутатів.
Провів, у травні 2016 року, проміжний звіт перед виборцями , за 
результатами 6 місяців діяльності депутатом. 
В грудні 2016 р. провів річний звіт за результатами  року.
Розглянуто 265 заяв і звернень виборців.
Скеровано 103 депутатські звернення.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 12
За мого сприяння та моїми зверненнями, спільними зусиллями з виборцями 
та відповідними комунальними службами, в 2016 році було виконано:

ВО №12 В.Великого, 22 –   КП ЖЕО встановлено двері (були в наявності 
мешканців) в тамбурі під’їзду №1. Березень.
ВО №12 В.Великого, 24 і В.Великого, 26 – КП КМГ ( Дрогобичсвітло) 
відновлено освітлення прибудинкових територій. Квітень.
ВО №12  В.Великого, 24 – кап. ремонт дашку над балконом квартири 
Цимбалістого Є. Травень.
ВО №12  В.Великого, 26 – КП ЖЕО кап. ремонт рулонного дашку над 
під’їздом №1. Червень.
ВО №12  В.Великого, 22 - КП ЖЕО кап. ремонт рулонного дашку над 
під’їздом №1. Липень.
ВО №12 В.Великого, 26 – кап. ремонт водопровідної внутрібудинкової 
мережі .  Виділено з коштів міського бюджету на благоустрій  ВО . Липень.
ВО №12  В.Великого, 22 – КП Дрогобичводоканал забетоновано діри біля 
каналізаційних люків. Липень.
ВО №12  В.Великого, 24 - КП ЖЕО  ревізія ливневої системи з даху під’їзду 
№1. Липень.
ВО №12  В.Великого, 22 - 24 – придбано і встановлено   дитячо-ігровий 
майданчик коштом міського бюджету. Серпень.
ВО №12  В.Великого, 22 – КП ЖЕО кап. ремонт рулонного даху над 
під’їздом №1. Серпень.



ВО №12  В.Великого, 22 –  спільно з мешканцями, КП ЖЕО проведено 
ремонт лавок і стола в дворі будинку. Серпень.
ВО №12. Грушевського, 51 - кап. ремонт водо та теплопровідної 
внутрішньо будинкової  мережі. Виділено з коштів міського бюджету на 
благоустрій  ВО. Серпень.
ВО №12 В.Великого, 26 – кап. ремонт прибудинково - дворової лавки. 
Серпень.
ВО №12 В. Великого, №№№ 22, 24, 26 та Грушевського, 19 – виготовлено 
кронштейни, древка, пошито  і встановлено національний прапор ( 3 шт) на 
будинках. Серпень.
ВО №12 В.Великого, 22 – встановлено смітник КМГ на подвір’ї. Серпень.
ВО №12  В.Великого, 26 – капітальний ремонт лавки біля під’їзду №2 і 
придбано УКБ ( В. Бохонок) та встановлено смітник біля під’їзду №2. 
(спільно з панами Сисиним, Постойком, Намочинським). Вересень.
ВО №12  В.Великого, 22  – кап. ремонт дашків над 2 лоджіями кв. 36. 
Вересень.
ВО №12 – КП КМГ нанесено дорожню розмітку “Пішохідний перехід” на 
вул. В.Великого, №22 і № 28 до смітників. Вересень.
ВО №12  В.Великого, 26 – капітальний ремонт сходових кліток під’їзду № 2. 
Виділено з депутатських коштів. Вересень.
ВО №12  В.Великого, 26 – КП Дрогобичводоканалом  забетоновано діри 
біля каналізаційних люків. Вересень.
ВО №12  Грушевського, 19 – КП ЖЕО проведено ремонт електричного 
освітлення в фойє під’їзду. Вересень.
ВО №12 Грушевського, 19 – придбано і  проведено заміну вікна та відливу у 
фойє. Виділено з депутатських коштів. Вересень.
ВО №12 В.Великого, 26 – КП ЖЕО спільно з мешканцями та за мого 
сприяння проведено ремонт фасадного входу в під’їзд №1. Жовтень. 
ВО №12 В.Великого, 28 – надано сприяння у придбанні та втсановленні 5 
прожекторів для освітлення прибудинкової території . Жовтень.
ВО №12 В.Великого, 24 – надано сприяння  в утеплені стелі підвалу за 
заявою Гука З. Листопад.
ВО №12 Грушевського, 51 – кап.ремонт ½ шатрового даху. Виділено з 
коштів міського бюджету на благоустрій  ВО .  Грудень.
ВО № 12 В.Великого, 22 – надано сприяння у   встановленні дверей-решітки 
на технічному 10-ому поверсі під. №1. Грудень.



ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 11
За мого сприяння та моїми зверненнями, спільними зусиллями з виборцями 
та відповідними комунальними службами, в 2016 році було:

ВО №11 вул. Грушевського,42 –  поточний ремонт даху будинку, за кошти 
з фонду НС. Листопад 2015р.
ВО №11 вул. Грушевського та Стрийська -  КП КМГ облаштовано нові і 
перенесено стару автобусні зупинки. Січень-лютий.
ВО №11  вул. Крушельницької – КП КМГ вивіз негабаритного сміття від 
смітників. Цілорічно.
ВО №11  вул. Крушельницької – КП КМГ кап. ремонт сміттєвого 
майданчика + додано контейнер. Квітень.
ВО №11  вул. Крушельницької -  сприяння  в придбанні  електронного 
лічильника багатодітній матері Кобільник Марії . Квітень.
ВО №11 вул. Куліша – допомога в зрізанні берези на власному подвір’ї 
мешканки. Квітень.
ВО №11  вул. Крушельницької-Грушевського – надано сприяння в    
ремонті сходів, на вул. Стрийську. Травень.
ВО №11 вул. Стрийська – кап. ремонт  тротуару (бруківка) від буд. № 83 до 
вул. Куліша, за кошти перебачені на благоустрій ВО. Липень.
ВО №11  вул. Грушевського , 38 – КП ЖЕО ревізія ливневої системи з даху 
під’їзду №1. Серпень.
ВО №11 вул. Грушевського, 42/2, 42/1, 42/4 ОСББ – сприяння у  пошитті  і 
встановленні  національних прапорів ( 3 шт). на будинках. Серпень.
ВО №11 вул. Стрийська , 63 – прокладено стежку з бруківки, виділено 
допомогу з коштів на благоустрій ВО. Серпень.
ВО №11  вул. Крушельницької , 1 -  допомога в придбанні  ноутбука ( б/у) 
багатодітній матері Кобільник Марії. Серпень.
ВО №11 вул. Стрийська,  33 – КП ЖЕО  поточний ремонт даху і димоходу. 
Серпень.
ВО №11 вул. Грушевського, 42/2, 42/1, 42/4 ОСББ – надано сприяння у 
встановленні 3 прожекторів  для освітлення прибудинкової території . 
Серпень.
ВО №11  вул. Крушельницької, 1 – надано сприяння в проведенні ремонту 
рулонної покрівлі даху . Вересень.
ВО №11  вул. Крушельницької, 1 – надано сприяння в капітальному 
ремонті сходових кліток під’їзду № 6. Вересень.



ВО №11 вул. Крушельницької, 1- надано сприяння у встановленні  3 
прожекторів для освітлення прибудинкової території  . Жовтень.
ВО №11 на вул. Куліша, 5 – сприяв у  ремонті фасаду цокольного поверху 
будинку ( товариства діабетиків) . Жовтень.
ВО№11 на вул. Грушевського, 42/2 – КП КМГ проведено капітальний 
ремонт даху будинку, виділено з коштів на благоустрій  ВО . Жовтень.
ВО№11 на вул. Стрийській, №46, №48 –  сприяв у придбанні  2 
контейнерів для сміття. Жовтень.
ВО №11вул. Грушевського, 38 – надано сприяння у придбанні і 
встановленні прожектору+кабель над під’їздом №1. Жовтень.
ВО №11 вул. Грушевського, 38 – КП ЖЕО проведено ремонт дашків над 
вхідними дверями в під’їзди. Листопад.
ВО №11 вул. Грушевського, 34 – за депутатським зверненням, зрізано 
МНСниками висохлу ялину перед будинком. Листопад.
ВО №11 вул. Крушельницької, 1 – сприяв у  проведенні  поточного 
ремонту рулонної покрівлі в під’їзді №6 . Листопад.
ВО №11 вул. Грушевського, 38 – сприяв у виготовленні і встановленні 
дверей в під’їзд № 1.  Листопад.
ВО №11 вул. Грушевського, 42 – сприяв у встановленні  2 прожекторів для 
освітлення прибудинкової території . Листопад.
ВО № 11 вул. Грушевського, 34 -   сприяв у встановленні системи 
“Домофон” в під’їзді №4. Грудень.

 ДОПОМОГА НА ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ПОТРЕБИ в 2016 році

   Для потреб дитячого садка на вул. П.Орлика, на прохання батьків, надано 
допомогу з депутатських коштів в сумі 2000,00 грн. Липень.

    Надано допомогу з депутатських коштів в сумі 1000,00 грн на потреби 
неврологічного відділення ЦМЛ №1. Липень.


