
                                                   ЗВІТ за 2017 рік
депутата Дрогобицької міської ради, голови фракції партії 

“Громадянська позиція”, голови постійної комісії ради з питань ЖКГ, 
будівництва, архітектури, екології, довкілля транспорту та зв’язку-

                                              Демка Тарас Івановича
Взяв участь в усіх пленарних засіданнях ради. 
Як перший номер списку отримав під кураторство два виборчі округи № 
11 та №12.
Провів звіт перед виборцями за результатами 6 місяців роботи у 2017 р.    
Розглянуто 150 заяв і звернень виборців.
Скеровано 57 депутатських звернень.

ВО №11
ВО №11  Грушевського, 34 – проведено силами ЖЕО ремонт електричного 
обладнання в підвалі під’їзду №1.  Січень.
ВО №11 Грушевського, 34 – проведено ремонт під’їзду №1, силами ЖЕО. 
Січень.
ВО №11 Грушевського, 42/2 ОСББ “3 АДО” – надано допомогу у 
вирішенні конфлікту з КП “Дрогобичтеплоенерго”, щодо звинувачень про 
великі втрати теплоносія з вини мешканців ( 8 м. куб). Січень.
ВО №11 вул. Грушевського, 42/2 – проведено кронування і зрізку дерев. 
Лютий.
ВО №11 вул. Грушевського, 34 – проведено ремонт дашків над під’їздами 
( КП ЖЕО). Березень.
ВО № 11   - посаджено деревцята біля буд. №34 на вул. Грушевського та № 
63 на вул. Стрийській. Березень.
ВО №11  вул. Крушельницької – проведено кронування верби. Березень.
ВО №11   вул. Грушевського, 42/1, 42/2, 42/4 – придбано і встановлено 2 
сміттєвих урни на прибудинковій території ОСББ 3 АДО. Квітень.
ВО №11  вул. Крушельницької, 1 - придбано і встановлено 2 сміттєвих 
урни на прибудинковій території ОСББ 3 АДО. Квітень.
ВО №11  Стрийська , 61  - надано правову допомогу в приватизації 
прибудинкової території  ОСББ ( документи від УКБ). Квітень.
ВО №11  Крушельницької , 1 та ОСББ 3- АДО – надано рейки для ремонту 
лавок у подвір’ях. Квітень.
ВО №11 вул. Грушевського, 34   – надано допомогу у встановленні 
домофонної системи в підїзді №4.  Квітень.
ВО №11 вул. Грушевського, 42/1 + 42/2 – проведено заміну пластикової 
труби водопроводу на вводі. Квітень.



ВО №11 на вул. Крушельницької, 1 – придбано і встановлено броньовані 
двері в під’їздах № 3 і №5. Співфінансування – ( ОСББ 4525,00 грн. + з 
депутатських надано  4000 грн. ) Квітень.
ВО №11 вул. Грушевського, 42  - проведено силами ЖЕО та КП 
Дрогобичводоканал прочистку каналізаційної системи будинку та 
прибудинкових колодязів. Квітень.
ВО №11 вул. Грушевського, 42  -  штукатурка під’їздів та фасаду будинку 
(закуплено пісок, цемент, вапно на суму 6 000, 00 грн з депутатських 
коштів) та надано сприяння в риштовці, бетономішалці, тощо. Травень.
ВО №11 вул. Крушельницької, 1 – поточний ремонт рулонної покрівлі 
(придбано євро руберойд для ремонту даху, на суму  4 000,00 грн –   
депутатські кошти ). Додатково виступив гарантом розтермінування по 
виплаті  коштів за руберойд ОСББ “Соломія 2016" перед ФОП Дмитрахом 
О.Л. Травень.
ВО №11 вул. Крушельницької, 1 – проведено ремонт каналізаційного люку 
( провалля) на проїзній частині подвір’я будинку, силами  КП 
Дрогобичводоканал. Червень.
ВО №11 вул. Грушевського, 42/1 + 42/2 – вирішено з Дрогобич РЕМ 
питання перепаду напруги в будинках ОСББ 3-АДО. Липень.
ВО №11 вул. Грушевського, 42/2 – капітальний ремонт проїзної частини 
перед будинком. Виділено з міського бюджету 112.500 грн  + 
співфінансування ОСББ.  Серпень-вересень.
ВО №11 вул. Грушевського, 34 – капітальний ремонт рулонної покрівлі 
даху, над 3,5 підїздів з чотирьох. Виділено з міського бюджету – 180 тис. 
грн.  Серпень-листопад.
ВО №11 вул. Грушевського, 42, 42/1, 42/2, 42/4 ( спільно з ВО №10) – 
долучився до перемоги в конкурсі Громадського бюджету-2017 р. на 
встановлення спортивного майданчика, на суму 80 000,00 грн. Серпень – 
вересень.
ВО №11 вул. Грушевського, 42/1 ( ОСББ 3 АДО) – виступив гарантом 
розтермінування по виплаті  коштів за руберойд  від БКФ Осанна, 8 рулонів 
руберойду. Жовтень.
ВО №11 вул. Грушевського, 18 – проведено ремонт під’їзду силами КП 
ЖЕО, мною надано на матеріали . Жовтень.
ВО №11 вул. Грушевського, 38 – надано сприяння у виготовленні і 
встановленнні металевих дверей в під’їзді № 4,  Листопад.
ВО №11 вул. М.Грушевського, 18 – проведено кронування 2 дерев біля 
гаражів, силами КП КМГ. Листопад.



ВО № 11 пров. Куліша, 5 - проведено ремонт під’їзду силами КП ЖЕО. 
Грудень.

ВО № 12
ВО №12  Грушевського, 51- надано сприяння у виготовленні і встановленні 
металевих дверей  у під’їздах №1 і №3. Січень.
ВО №12 вул. Грушевського, 51 – проведено кронування  дерев. Лютий.
ВО №12 вул. Грушевського, 57 ( гуртожиток ДНТ) – проведено 
кронування 4 дерев, на прохання ДНТ. Лютий.
ВО №12 В.Великого 22-28 і  Кн. Ольги 5-16 – проведено збори ( 70 осіб) з 
приводу заборони облаштування притулку для безхатьків в сауні “Хвиля”. 
Лютий.
ВО № 12 вул. В.Великого, 26 а ( сауна Хвиля) – проведено 2 генеральних 
прибирання прибудинкової території Хвилі, силами мешканців + вояки АТО. 
Березень – липень . 
ВО №12  Грушевського ,19 – проведено ремонт ( побілка) сходових маршів 
( КП ЖЕО)  і заміну електротехнічного обладнання на сходах ( КП ЖЕО + 
мешканці). Березень – квітень.
ВО №12 вул. В.Великого, 22 – проведено поточний ремонт рулонної 
покрівлі над квартирою Цимбалістого Є. ( КП ЖЕО). Березень.
ВО №12 Церква на вул. В. Великого – подаровано національний прапор 
для щогли . Березень. 
ВО №12 вул. Грушевського, 51 – надано сприяння в ремонті 
( побілка+пофарбування) під’їзду № 4. Березень.
ВО №12 В.Великого 22-28 і Кн. Ольги 1-16 – проведено збори ( 50 осіб) з 
приводу заборони незаконного капітального  будівництва в Парку 
новонароджених. Березень.
ВО №12 В.Великого, 28  – надано рейки для ремонту лавки у подвір’ї. 
Квітень.
ВО №12 вул. Грушевського, 19 – проведено ремонт дашків над під’їздами 
силами ЖЕО. Квітень.
ВО №12 вул. В.Великого, 24 –  надано сприяння  в  проведенні побілки   
підвалу до під’їзду №1. Травень.
 ВО № 12 В.Великого, 28 - надано правову допомогу в приватизації 
прибудинкової території ЖБК. Травень.
ВО № 12 В.Великого, 22 – надано сприяння  в  проведенні побілки   підвалу 
до під’їзду №1.  Травень.
ВО №12 Грушевського, 51 – скеровано 1 самоскид бувшого у вжитку (від 
фрезованого) асфальту для підсипки подвір’я та підвалу. Травень.



ВО №12 В.Великого, 22 – надано сприяння у виготовленні і встановленні 
дверей-решіток в підвалах  будинку   . Травень – червень.
ВО №12 М.Грушевського, 51 – відремонтовано і встановлено гойдалку. 
Червень.
ВО №12 В.Великого, 22 – надано сприяння у  асфальтованні тротуару перед 
під’їздом №1,  мешканці + КП КМГ. Липень.
ВО №12 М.Грушевського, 19 – надано сприяння у  виготовленні і 
встановленні  гойдалки. Липень.
ВО №12 В.Великого, 26 а - спільно з ветеранами АТО, мешканцями ВО - 
прибирання і вивіз 9 КАМАЗів сміття з сауни “Хвиля”.  Липень.
ВО №12 М.Грушевського,19 – відремонтовано ( покладено бруківку) 
пішохідний хідник біля будинку, був зруйнований “Львівобленерго”. Кошти 
міського бюджету  6900,00 грн + трудова участь мешканців. Листопад.
ВО №12 В.Великого, 24 – проведено кап. ремонт внутрібудинкової 
водопровідної мережі в підвалі підїзду №1. Силами КП ЖЕО, за кошти 
міського бюджету – 20 тис. грн.  Листопад.
ВО №12 В.Великого, 26 – ліквідовано аварію каналізації в підвалі  підїзду № 
1, силами КП ЖЕО + КП Дрогобичводоканал. Листопад.
ВО №12 В.Великого, 26,а – скеровано депутатське звернення щодо 
цільового використання нежитлового приміщення  колишньої сауни “Хвиля” 
і заборони надання дозволів на реконструкцію ( будівництво) структурними 
підрозділами виконавчого комітету. Листопад.
ВО №12 В.Великого, 28 – взято участь у врегулюванні конфлікту з 
мешканцями буд.№16 на вул. Кн.Ольги, навколо будівництва дитячо-
спортивного майданчика. Листопад.

Надано фінансову допомогу, в розмірі 1000,00 грн.( депутатські кошти) для 
потреб неврологічного відділення ЦМЛ. Квітень.
Відремонтовано спільно з супермаркетом КОЛІБРІС + Р. Шманьківим + 
БКФ Осанна дитячий майданчик на вул. Грушевського.  Квітень-
Червень.
Зрізано аварійне дерево, біля буд. № 52 на вул. В. Великого, за заявою 
мешканців будинку. Листопад.
Надано консультаційну допомогу головам ОСББ міста.  Листопад.
Підготовлено проект Рішення і прийнято сесією міської ради стосовно 
встановлення Дня ОСББ в м. Дрогобич. Листопад.



Протягом 2017 року, як голова опозиційної фракції,  вів нещадну 
боротьбу з корупцією, адміністративним ресурсом, цензурою, 
беззаконням, які є ганебним явищем в житті міста.


