
Звіт

депутата Дрогобицької міської ради сьомого скликання

про проведену роботу за 2016 рік

Городинський Михайло Мар’янович, виборчий округ № 19

«Впродовж звітного періоду намагався постійно підтримувати зв’язок із виборцями свого 
округу, вивчати громадську думку та потреби населення. Вважаю, що кожен повинен добре 
робити ту справу, яку вміє і тим самим приносити користь місту. Зі своєї сторони, намагався 
зробити  максимум  для  вирішення  важливих  питань  свого  округу,  докладався  до 
популяризації спорту та здорового способу життя і роботою в комісії, в раді і безпосередньо 
на окрузі.  Багато питань потребують комплексного вирішення, часом бракує підтримки та 
можливостей для фінансування, але я вірю в те, що поступово це можна вирішити».

 член комісії з питань освіти, культури, молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму,

інформації, охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

Депутатська діяльність:

Діяльність  у  роботі  постійної  комісії  ради з  питань  освіти,  культури,  молодіжної 
політики,  сім’ї,  спорту,  туризму,  інформації,  охорони  здоров’я,  праці  та  соціального 
захисту населення

Графік роботи комісії: І, III п’ятниця місяця о 15.00 годині (світлиця, каб. №32)

Засідання  нашої  комісії  проходять  відкрито,  прозоро,  згідно  з  графіком.  В  роботі 
комісії,  спільно  з  колегами-депутатами,  намагаємось  дотримуватись  максимальної 
відкритості та прозорості, - засідання проводяться у відкритому режимі, за бажанням 
кожен мешканець міста може відвідувати їх та бути присутнім під час нашої роботи, 
спостерігати за розглядом питань, які становлять суспільний інтерес та голосуванням 
депутатів-членів комісії.

Депутатська діяльність на виборчому окрузі:

У 2016 р. на основі аналізу анкет, було сформовано до розгляду, як доручення виборців,  
депутатський запит про перелік робіт, які необхідно виконати.

Впродовж  року  мною  було  ініційовано  та  здійснено  вирішення  проблем,  яких 
першочергово  потребували  виборці  мого  округу.  Проаналізувавши  потреби  мешканців, 
намагався  долучитись  до  вирішення  найнагальніших  питань  мікрорайону.  Чимало  робіт 
вдалось реалізувати впродовж звітного року, роботи по деяких із них заплановані на 2017 
рік. Однак є початок, є напрацювання та є бачення того, що потрібно робити надалі. Тому, 
сподіваюсь, що заплановане таки вдасться якісно реалізувати.

- Було здійснено капітальний ремонт пасажирських ліфтів,  термін  експлуатації  яких 
становить  понад  25  років  (вул..  Самбірська  80  та  104/1),  оскільки  вони  давно 
потребували ремонту і знаходились в доволі небезпечному стані.

- Впорядковано сміттєвий майданчик у подвір’ї буд. №64, 84, 78, 76. Невпорядкований 
стан майданчика провокував постійне засмічення прилеглої території,  що тривалий 
час викликало невдоволення в мешканців цих будинків та мікрорайону загалом.

- Було  встановлено  знаки  пішохідного  переходу  по  вул.  Самбірській,  на  зупинці 
магазину «Квіти» та біля АЗС «WOG», яких дуже потребувала ця ділянка дороги. 
Мешканцям мікрорайону доводилось переходити дорогу тут,  піддаючись небезпеці, 
так  як  тут  постійно  є  насичений  рух  транспорту.  Окрім  цього  було  встановлено 
освітлення на переході і нанесено на дорозі розмітку - пішохідний перехід «зебра».



- Встановлено знак «в’їзд заборонено» біля будинку №64 по вул. Самбірській, якого 
потребували мешканці будинку.

- Після  звернень  мешканців  з  відповідними проханнями,  було  здійснено  побілку та 
фарбування сходових площадок у будинку вул. Самбірська 86.

- Проведено роз’яснювальну роботу з  виборцями,  відносно створення ОСББ. Так як 
зараз багатоповерхівки міста активніше розпочинають організовуватись в об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків, існує необхідність інформувати людей про 
методи  управління  будинком  та  можливості,  які  відкриваються  в  разі  створення 
ОСББ.  Впродовж  року,  будинки  вул.  Самбірської  №78,  80,  84  вже  зареєстрували 
об’єднання співвласників та взяли утримання своїх будинків у власні руки.

- Капітальний ремонт розпуску внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах 
у житловому будинку вул. Самбірська 84. Це питання давно потребує вирішення, тож 
упродовж року я намагався шукати шляхи його вирішення. Робота триває, питання 
перебуває  в  процесі  виконання,  тож,  маю  надію,  що  впродовж  2017  року  його 
вдасться довести до кінця.

- Проведення  капітального  ремонту  системи  теплопостачання  та  заміни  прогнилих 
труб  водопостачання  загального  користування  –  заплановано  на  2017  рік.  Такого 
ремонту  потребують  труби  в  багатьох  будинках.  Тому,  відповідно  до  звернень 
мешканців  та  обстежень  загально  будинкових  комунікацій,  вдається  сформувати 
черговість та поступово вирішувати проблеми в будинках, які найбільше потребують 
цього.

- Впродовж  2017  року  планую  також  провести  асфальтування  прибудинкових 
територій та капітальний ремонт міжквартальних доріг. Цього потребують практично 
всі  прибудинкові  території,  однак першочергово заплановано ремонтні  роботи між 
будинками №78, 80, 82, 86, 84 по вул. Самбірській.

- Також мною було подано депутатське звернення щодо включення будинків №78, 80, 
84 по вул. Самбірській до переліку об’єктів, які підлягатимуть капітальному ремонту 
житлового  фонду  міста  Дрогобича  2016-2017  рр.  із  залученням  на  це  бюджетних 
коштів міста.

- Впродовж 2017 року заплановано провести ремонт та технічний огляд ліфтів ще в 
ряді будинків на вул.. Самбірській, задля безпечного їх користування. Мова йде про 
ліфти у будинках №100, 102, 98, 104/1, 86, 82, які найбільше потребують проведенням 
ремонтних робіт.

- В  планах  також  облаштування  на  прилеглій  до  території  церкви  «Стрітення 
Господнього»  на  вул.  Самбірській  104/1  дитячого  майданчика.  Ці  роботи  також 
планую втілити впродовж 2017 року.

Намагаюсь  оперативно  реагувати  на  звернення  виборців  та  сприяти  вирішенню 
різноманітних питань округу. Регулярно долучаюсь до розвитку та пропаганди спортивної 
діяльності  серед молоді та дорослого населення,  - і  в роботі комісії,  членом якої я є, і  
безпосередньо у своїй діяльності на окрузі.

Регулярно проводжу прийом громадян: кожен 3-й вівторок місяця з 16:00 до 19:00, за 
адресою - вул. Самбірська 76, СОЦ «Еней».


