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

Щодо порушення законодавства 

України зі сторони окремих 

керівників міста та КП «КМГ», 

відновлення прав мешканців 

Дрогобича 

 
 

Шановний Тарасе Ярославовичу!  

 

 На Вашу адресу, мною реєструються депутатські звернення, щодо 

грубого порушення законодавства України в частині катастрофічного 

нагромадження сміття на вулицях міста у зв’язку з відсутністю здійснення 

його вивозу протягом останніх 8 місяців КП «КМГ» Дрогобицької міської 

ради, неправомірного нарахування та подачі квитанцій останніми за нібито 

прибирання та утилізацію ТПВ. Задля об’єктивності та неупередженості 

розгляду даного звернення Вам були надані копії документів, а саме, Виклик 

працівників КП «КМГ» від 27.08.2018р., Акт – претензія від 28.08.2018 р., 

Акт про відсутність представників КП «КМГ» від 28.08.2018р. 
 

  Окрім цього, громада занепокоєна частими випадками задухи у дітей 

та інших жителів міста Дрогобича, проявами алергічних реакцій, 

загостренням хронічних захворювань дихальних шляхів у людей.  
  

 Натомість Ви, Тарас Ярославович, ігноруєте депутатські 

звернення, не надаєте відповіді, уникаєте вчинення дій щодо вирішення 

даної проблеми позитивно. 

Вимушений звернути Вашу увагу на розділ І Конституції України (ст. 

3, ч. 2 ст. 19) де знайшли своє закріплення два фундаментальних принципи 

правової держави, на яких будується вся правова система України, зокрема:  

 Людина її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.  
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 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

 

 У відповідності до вищеозначеного, покликаючись на Закон 

України  «Про статус депутатів місцевих рад», прошу: 
 

1. Надати відповіді на депутатські звернення.   

2. Зобов’язати керівника КП «КМГ» провести вивіз та утилізацію ТПВ з 

сміттєвого майданчика на вул. Цвинтерній. 

3. Зобов’язати керівника КП «КМГ» провести вивіз сміттєвого листя з 

вул. Сагайдачного поряд з навчальним закладом № 1.  

4. Зобов’язати керівника КП «КМГ» провести перерахунок розміру 

платежів за березень, квітень, травень, червень, липень 2018 року, 

скасувати мниму заборгованість за нібито вивезення побутових 

відходів та таку не нараховувати за означені місяці за серпень, 

вересень, жовтень місяці 2018 року, згідно Акту – претензії від 

28.08.2018р., колективної заяви від 30.08.2018р. Вх. № 437, Акту – 

претензії від 24 жовтня 2018р., Акту відсутності на території сміттєвого 

майданчика на вул. Цвинтерній представника КП «КМГ» від 

24.10.2018р., колективної заяви про перерахунок розміру платежів від 

26.10.2018р.. В подальшому нарахування за вивіз та утилізацію 

побутових відходів нараховувати без порушень діючого законодавства. 

5. Поінформувати про результати розгляду даного депутатського 

звернення за адресою Дрогобицької міської ради Львівської області та 

продублювати на електронну пошту: gosbu_antycor@ukr.net . 

 

Додатки: копії Колективної заяви про перерахунок розміру платежів 

від 26.10.2018р., Виклик від 23.10.2018р., Акт відсутності на території 

сміттєвого майданчика на вул. Цвинтерній представника КП «КМГ» від 

24.10.2018р., Акт – претензія від 24 жовтня 2018р.,  

 

 

Депутат 

Дрогобицької міської ради  

 

Балог О.Б. 

 


