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Міському голові  

Кучмі Т.Я. 
 

Д Е П У Т А Т С Ь К Е     З В Е Р Н Е Н Н Я 
 

Щодо вивезу твердих побутових відходів, 

та недопущення можливого завдання 

значної шкоди життю і здоров’ю людей 
 

Шановний Тарасе Ярославовичу ! 
 

Розвиваються неприйнятні події, щодо виборчого округу №15 та № 16 (вул. 

П.Орлика, В.Великого, В.Чорновола, Чехова) стосовно систематичного НЕ прибирання та 

вивозу твердих побутових відходів негабаритного сміття з території сміттєвого 

майданчика, який знаходиться на території даного округу, а саме, за будинком № 2 на вул. 

В.Великого в м. Дрогобичі. Неодноразові мої звернення ігноруються виконавчою гілкою 

влади. Така тенденція спостерігається впродовж не одного місяця, що провокує 

антисанітарію та зі сторони мешканців даного мікрорайону незадоволення роботою 

ввіреного вами підприємства. 
   

 Разом з тим вимушений звернути Вашу увагу стосовно небезпечної ситуації щодо 

можливого завдання значної шкоди життю і здоров’ю людей, які проходять повз будівель 

навчальних закладів, а також житлових будинків, що перебувають на балансі в ЖЕО, 

оскільки з дахів звисають достатньо великі бурульки та снігові брили. 
 

На підставі вищенаведеного прошу: 

1.   

 Систематично у повній мірі виконувати вимоги пунктів 2.2.22; 2.2.23 Статуту КП 

“Комбінат міського господарства”. 

 Зобов’язати виконавців провести вивіз сміття з території сміттєвого майданчика, який 

знаходиться між будинками по вулиці П.Орлика та вул. В.Великого. 

 За невиконання своїх посадових обов’язків притягнути винних до дисциплінарної 

відповідальності. 

 Провести ремонт пластикового покриття над контейнерами, оскільки такі знищені під 

час негоди. 

2.  

Зобов’язати керівників відповідних комунальних підприємств ДМР ліквідувати загрозу 

життю і здоров’ю людей, шляхом прибирання з дахів бурульок та снігові брили.  

3.   

Прошу Вас поінформувати про результати розгляду даного депутатського звернення за 

адресою Дрогобицької міської ради Львівської області та продублювати на електронну 

пошту: gosbu_antycor@ukr.net . 
 

 Додаток: фото в кількості 4 шт. 
 

З повагою, 
 

Депутат Дрогобицької міської ради ___________________________  Балог О.Б. 
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