КУШЛИК Юрій Орестович, виборчий округ №26
- Голова фракції “Громадський рух “Народний контроль” в Дрогобицькій
міській раді
- Голова постійної депутатської 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
- член комісії з питань сплати акцизного податку - член комісії з
громадського бюджету.
Депутатська діяльність:
Робота в комісії з питань оренди та приватизації комунального майна,
промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування, малого та середнього бізнесу.
Всі засідання проходять відкрито та прозоро, відповідно до встановленого
графіку (І і ІІІ четвер місяця, 15.00, світлиця). Нашою комісією за 2017 рік
було прийнято 57 рішень сесій Дрогобицької міської ради щодо оренди та
приватизації комунального майна.
Було підготовлено Методику розрахунку і порядку використання плати за
оренду комунального майна територіальної громади м. Дрогобича та
Положення про порядок та умови надання пільг за користування майном
комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича.
Спільно з відділом оренди та приватизації комунального майна Дрогобицької міськради, наша комісія розпочала впровадження пілотного
проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням
електронної торгової системи Prozorro. Продажі.
З метою відкритості та прозорості надання майна територіальної грома- ди
м. Дрогобича, розглянуто проекти регуляторних актів «Про порядок
приватизації комунального майна територіальної громади м. Дрогобича»,
«Про оренду комунального майна територіальної громади м. Дрогобича»,
«Про порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної
громади міста Дрогобича».
Прийнято рішення про приватизацію та підготовлено 16 договорів купівліпродажу нежитлових приміщень на загальну суму 4 534 млн. грн, в т. ч. ПДВ.
Підготовлено та укладено 93 договори оренди нежитлових приміщень, з
них укладено 34 договори на пільгових умовах.
Проведено 2 конкурси з укладення договору оренди нежитлового приміщення за адресами: м. Дрогобич, вул. Гончарська, 11 та вул. Жупна, 17.

З метою підтримки суб’єктів підприємництва, для ведення господарської
діяльності у 2017 році у власність підприємцям надано 1 306,8 м2 площ. В
оренді зараз перебуває 7 188,2 м2 нежитлових приміщень.
Надходження від оренди та приватизації комунального майна у 2017 р
становили 1 млн 78 тис грн, що на 120 тис. грн. перевищило
надходження 2016 року.
Робоча група з питань cплати акцизного збору.
Акцизний збір - це прямі надходження до місцевого бюджету. Тому
впродовж 2017 року ми працювали над збільшенням надходжень від акцизного податку.
Загалом у 2017 році до бюджету міста надійшло близько 25 млн. грн.
акцизного збору.
Робота на окрузі:
- Проведено капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Бориславській
(від ДНЗ №28 до буд. №49).
- Замінено усі комунікації та проведено капітальний ремонт перехрестя
вул.Бориславська-вул.Горішня Брама.
- Розпочато ремонт вул. Бориславської та перехрестя вул. Д. Галицького –
Бориславська - Музична (кільце).
- Впродовж звітного періоду вдалося вирішити проблему з підтопленням
проїзної частини вулиці Бориславської, яка тривалий час гостро турбувала
мешканців цього мікрорайону. Було проведено ремонт ливневої каналізації.
- Завершено асфальтування провулку Ремісничого.
- Проведено капітальний ремонт контейнерного сміттєвого майданчика на
вул. Бориславській, 43.
- З-поміж 30 поданих проектів на участь в конкурсі Бюджету громадських
ініціатив, проект, поданий від нашого округу (“Спортивний майданчик найкраще дозвілля для родини, вул. Бориславська, 8), опинився в четвірці
кращих та отримав фінансування з бюджету міста. Реалізація цього проекту
розпочата у 2017 році та буде завершена у 2018 році.
- Долучаюсь до підтримки ЗОШ №3. Цьогоріч в школі було проведено
капітальний ремонт м’якої покрівлі даху спортивного залу, та перекриття
вбиралень на загальну суму - 300 тис. грн. Брав активну участь в організації
та проведенні святкування 110-річчя школи.
Спорт:
- Є президентом МФК “Галичина”. Після семирічної перерви нам вдалось
відновити роботу футбольного клубу та продемонструвати перші результати.
За підсумками сезону переможцем першості Львівської області з футболу
серед юнацьких команд Другої ліги визнано молодіжний склад МФК

“Галичина” (Дрогобич). А дорослий склад МФК “Галичина” посів ІІІ місце у
першості Львівської області з футболу серед дорослих команд Другої ліги.
- Цьогоріч було проведено масштабну толоку на футбольному стадіоні
міста. Працюємо над тим, щоб місто в ближчому майбутньому мало гарний
та якісний стадіон, для проведення футбольних змагань в нашому місті.
- Постійно беру участь в організації та проведенні чемпіонатів Львівщини з
хокею. Підготовував звернення від Дрогобицької міської ради щодо
побудови у нашому місті льодової арени.
Плани на 2018 рік:
- продовження ремонту вул. Бориславської від перехрестя вул. Д.Галицького -Бориславська-Музична (кільце) до перехрестя Бориславська Солоний Ставок - Шашкевича.
- поточний ремонт вул. Бориславської від перехрестя вул. Бориславська Солоний Ставок - Шашкевича до перехрестя вул.Бориславська - Святого
Юра - Горішня Брама.
- капітальний ремонт контейнерного сміттєвого майданчика на вул. Святого
Юра.
- завершення будівництва спортивного майданчика по вул. Бориславська 8
(біля проектного інституту)
- реконструкція дитячого та спортивного майданчика по вул. Бори- славській
22-26 (подано заявку на обласний конкурс мікропроектів )
- реконструкція скверу біля музичного училища ім.В.Барвінського (подано
заявку на конкурс громадського бюджету)
- запровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон у кори- дорах
загального користування) у будинках по вул. Бориславській 43 та 45.
- придбання інтерактивної дошки для ЗОШ №3

