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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 усунення небезпеки для  

життя та здоров’я малолітніх,  

неповнолітніх дітей та їх родичів 
 

Шановний Тарасе Ярославовичу!  
 

В ході зустрічей з виборцями округу №№ 15, 16 останні підняли важливе 

питання, що стосується великої загрози небезпеки життю та здоров’я малолітніх 

дітей при переході на роздоріжжі вулиці В.Чорновола та вулиці П.Сагайдачного. 

Зі сторони роздоріжжя вулиць П.Сагайдачного та В.Чорновола щодня з ранку до 

вечора переходять дорогу діти та їхні батьки до дошкільного навчального закладу 

№ 12 «Дзвіночок» та навчального закладу ЗОШ № 1 імені Івана Франка. 

31 жовтня, на засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради 

було прийнято рішення про зміну організації руху автомобільного транспорту на 

вулиці В.Чорновола, а саме, демонтувати дорожній знак (односторонній рух), 

відповідно відкрили рух автотранспорту в обидві сторони.  

Разом з тим в ході проведення капітального ремонту вулиці В’ячеслава 

Чорновола така була відремонтована та нажаль НЕ нанесено дорожню розмітку 

«Пішохідний перехід» для руху пішоходів через дорогу. 

Відсутній пристрій оптичної сигналізації (світлофор), який в край 

необхідний на даному перехресті доріг, задля безпеки малолітніх та неповнолітніх 

дітей, які самотужки ходять у вищеозначені навчальні заклади освіти. 
 

У відповідності до вищенаведеного, для безпеки життю і здоров’я громадян, 

покликаючись на З У «Про статус депутатів місцевих рад», прошу: 
 

1. Видати розпорядження яким доручити відповідним відділам Дрогобицької 

міської ради відновити дорожню розмітку «Пішохідний перехід» для 

руху пішоходів через дорогу на роздоріжжі вулиць В.Чорновола та 

П.Сагайдачного, та взяти під особистий контроль. 

2. Видати розпорядження яким доручити відділам Дрогобицької міської ради 

встановити пристрій оптичної сигналізації (світлофор) на роздоріжжі вулиць 

В.Чорновола та П.Сагайдачного, та взяти під особистий контроль. 

3. Проінформувати за результатами розгляду даного звернення на адресу 

Дрогобицької міської ради та продублювати на електронну адресу: 

gosbu_antycor@ ukr.net 
 

З повагою, 
 

Депутат Дрогобицької міської ради _________________________________ /Балог О.Б./ 
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