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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 виконання робіт в 2017 році на  
виконання і вимогу доручень виборців  
округу № 16

Шановний Тарасе Ярославовичу!

В ході зустрічей з виборцями округу №16, останні підняли ряд проблемних 
питань щодо покращення інфраструктури виборчого округу, які не вирішувались 
понад 30  років та в свою чергу стосуються покращення умов їх проживання.

У зв’язку з чим, мною на Ваше ім’я були подані депутатські звернення щодо 
виконання окремих  доручень  виборців  округу  №16.  На  сьогоднішній  день  при 
подальших  зустрічах  з  виборцями  та  вивчення  у  2015  та  2016  роках  недоліків 
округу, мною повторно виявлено ряд проблемних питань, а саме:

1. Ремонт  та  відновлення  дорожнього  покриття  (асфальтного 
покриття) та тротуарів поряд з будинками: 

- вулиця А.Шептицького, буд. №18 (центральний під’їзд до будинку метраж  
складає приблизно 50 м. ширина 6 м.);

- вулиця В.Великого, буд. №2  (метраж складає приблизно 100 м. ширина 4  
м.);

- вулиця В.Чорновола відновлення тротуарів (200м. ширина 80 см.);

- вулиця І.Верхратського (метраж складає приблизно 100 м. ширина 3 м.)

- вулиця Чехова (при в’їзді зі сторони вул. П.Сагайдачного метраж складає 
приблизно 150 м. ширина 4 м.);

- вулиці Різдвяна, І.Чмоли, Д.Бурка, П.Карманського (частковий ремонт).

2. Ремонт та реконструкція покрівлі

- вулиця  В.Чорновола  буд.  №27 провести  роботи  щодо  відновлення  
покрівлі.



- вулиця А.Шептицького, буд. №18  провести роботи щодо капітального 
ремонту покрівлі, (технічна документація розроблена).

- вулиця Д.Бурка буд. №4 провести роботи щодо відновлення покрівлі.
3. Розпуск та відновлення електроенергії.

- вулиця А.Шептицького, буд. №18 провести розпуск електроенергії (кошти  
на даний проект були виділені у 2016 році)

- вулиця  В.Великого,  буд.  №2  відновити  загальне  освітлення  в  першому, 
другому та четвертому підвалах.

4. Реконструкція  централізованого  водопостачання  та 
опалення.

- вулиця  В.Великого,  буд.  №2  провести реконструкцію  централізованого  
опалення  в  4  під’їздах  (в  осінній  та  весняний  період  не  надаються  якісні  
послуги).

- вулиця  В.Великого,  буд.  №2  заміна  в  підвальних  приміщеннях  існуючих  
металевих труб на металопластикові (центрального водопостачання Ø 1  
дюйм, чотирьох засувок (запірної трубопровідної арматури), метраж труби 
складає приблизно 130 метрів); 

5. Виконання робіт щодо недопущення руйнування будинку

- вулиця  Д.Бурка,  буд.  №4 відмостку  довкола  будинку на  збереження  
фундаментної конструкції будівлі.

- вулиця А.Шептицького, буд. №18 вивести труби з водостоку (ліньовки)  
в колодязь. Прочистити каналізаційні труби перед будинком.

У відповідності  до  вищенаведеного,  покликаючись на  статті  2,  10,  11 
Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад», прошу Вас:

- Зобов’язати  Департамент  міського  господарства  та  керівників 
комунальних  підприємств  Дрогобицької  міської  ради  провести 
невідкладні роботи з вищеозначених питань.

- Поінформувати  про  результати  розгляду  даного  депутатського 
звернення за  адресою Дрогобицької  міської  ради Львівської  області  та 
продублювати на електронну пошту: gosbu_antycor@ukr.net .

З повагою,

Депутат Дрогобицької міської ради ___________________________  Балог О.Б.
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