
                ДЕПУТАТ                    

  ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                           БРОНИЦЬКИЙ  РОМАН  ЗІНОВІЙОВИЧ       

                                                      округ № 15

                                              З В І Т за  2015-2016 роки

Присутній на всіх сесіях Дрогобицької МР, окрім 2-х по хворобі, на засіданнях 
погоджувальної ради та постійній комісії з питань освіти, культури, молодіжної 
політики, сім’ї і спорту, туризму, інформації охорони здоров’я, праці та 
соціального захисту населення.

Подано 44 депутатських звернень, клопотання та звіт загальних зборів 
мешканців округу.

Згідно запитів протягом  2015-2016 років  виконано:

- Запит №1 від 01.12.2015 року . Встановлено дорожній знак «Увага, 
пішохід», нанесена розмітка переходу.

- Запит №5 від 15.12.2015 року. Виконані роботи  з брукування пішохідної 
доріжки між вулицями  П.Орлика та Д.Нечая, довжина 82,5 м, ширина – 
1,8 м.  Кошторисна вартість 68000грн.

- Запит №6 від 21.12.2015 року. Заміна ламп  освітлення по вул..Східній, 
Мельника, С.Наливайка, Купальській, Кропивницького, Київській, 
П.Орлика, 22 Січня.

- Запит №7 від 23.12.2015 року. Встановлено каналізаційні люки та стічні 
решітки по вул. 22Січня та П.Орлика.

- Запит №8 від 11.01.2016 року. Поточний ремонт вул., С.Наливайка та 
Купальської шляхом гравіювання та укладання щебеню.

- Запит №10 від 17.02. 2017 року. Перенесено МАФи  (4 шт.) на 
торгівельний комплекс «Чагар».

- Запит №14 від 16.03.2016 року. Виконання комплексних робіт згідно 
заяви мешканців буд. №9 по вул. П.Орлика.

- Запит №18 від 13.04.2016 року. Вивезення сміття з подвір’я мешканки 
вул.. Кропивницького,12  Ілечко Юлії.



- Запит №21 від 23.05.2016 року.  Ліквідація аварійного стану 
каналізаційної системи по вул.. Купальській та по вул. П.Орлика, буд. №1.  

  

Часткове виконання:

- Запит №2 від 04.12.2015 року.  Ремонт дороги по вул. П.Орлика до 
мікрорайону «Гирівка»,  впорядкування прилеглої території будинків 
асфальтним  відсівом.

Не виконані запити:

- № 3 від 09.12.2015 року. Про надання архівних даних щодо будівлі №9 по 
вул. П.Орлика.

- Запит №4 від 09.12.2015 року щодо недобудови фінансового управління 
по вул. 22 Січня (утримання території).

- Запит №9 від 25.01.2016 року  (гравіювання вул.. Винниченка).

- Запит №11 від 17.02.2016 року щодо стану будівлі по вул. Купальській, 1.

- Запит №15 від 23.03.2016 року. Відхилено затвердження штатної одиниці 
двірника по вул. 22 Січня.

- Запит №19 від 13.04.2016 року.  Перенесено облаштування заїзду до буд. 
№1 по вул. П.Орлика до відкриття Алеї Героїв Небесної Сотні.

- Запит №20 від 13.04.2016 року.  Відсутні кошти на заміну покрівлі буд.  
№114 по вул. 22 Січня.


