ПРОТОКОЛ № 31

засідання постійної комісії ради з питань житлово-комунального господарства,
будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку

від ”28 ” вересня 2016 р.
ПРИСУТНІ:
Голова постійної комісії Т. Демко
Члени комісії: А.Янів, В. Тюска , М. Лужецький
Відсутні: Р.Шагала, О. Майданюк
Запрошені: радник міського голови В. Качмар, громадськість.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про Програму соціально-економічного розвитку міста
Дрогобич на 2017 р.
2. Різне.
1.СЛУХАЛИ: Представника відділу економіки про Програму
соціально-економічного розвитку міста Дрогобич на 2017 р.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т. Демко наголосив, що дана
Програма потребує детального доопрацювання в розділі ЖКГ, а саме – відсутня
інформація щодо будівництва сміттєпереробного(сміттєсортувального) заводу,
щодо створення міської аварійної служби, щодо придбання спеціальної техніки
для комунальних підприємств, тощо.
ГОЛОСУВАЛИ: повернути Програму на доопрацювання з врахуванням
зауважень постійної комісії.
”за” – 4 ”проти” – 0 “утримався” – 0

1.

СЛУХАЛИ: Члена виконкому О. Ягоцького, який наголосив
на забрудненні навколишнього середовища з боку
підприємства з виготовлення асфальту на вул. Фабричній.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т. Демко наголосив, що він особисто був на місці
виробництва і побачив жахливі викиди в атмосферу відпрацьованих газів, від
чого страждають люди і найперше учні ЗОШ №№2 і 9.
Радник міського голови В.Качмар, який повідомив, що дане виробництво
працюватиме до кінця жовтня і тому слід потерпіти незручності. Громадськість,
яка прийшла на засідання комісії не погодилась з тим, щоб чекати до кінця
жовтня.
В.Качмар запропонував невідкладно провести зустріч громадськості з
підприємцями, які виготовляють асфальт для ремонту доріг в Дрогобичі.
ГОЛОСУВАЛИ: Рекомендувати виконавчим органам ради прийняти невідкладні
заходи впливу на підпримство з виготовлення асфальтобетону щодо
припинення забруднення навколишнього середовища.
”за” – 4 ”проти” – 0

“утримався” - 0

2.

СЛУХАЛИ: Громадську активістку Н. Чернюк, яка
повідомила, що водій маршрутного таксі №4 гр-нин N,
збив собаку на вул. Грушевського і не надав тварині
допомогу, яка померла. Н.Черню вимагає звільнити з
роботи даного водія.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т. Демко звернувся до директора КП
КМГ А. Яніва, в чиєму підпорядкуванні знаходиться даний маршрут,
провести службову перевірку і у випадку підтвердження вказаного
інциденту, прийняти заходи впливу до винуватця – водія.
Заст. голови комісії В. Тюска звернувся до Н. Чернюк з проханням
приділити увагу до безпритульних тварин, які нападають на
громадян в районі Млинок.
ГОЛОСУВАЛИ: доручити директору КП КМГ А. Яніву вивчити
питання , з яким звернулась Н. Чернюк і у випадку підтвердження вказаного
інциденту, прийняти заходи впливу до винуватця – водія. Рекомендувати
відділу економіки провести профілактичні заходи з підприємствами –
перевізниками щодо запобігання подібних інцидентів.
”за” – 4 ”проти” – 0

“утримався” - 0

Голова постійної комісії ради

Т. Демко

Секретар комісії

О. Майданюк

