
Городинський Михайло Мар’янович, виборчий округ № 19 

 

У своїй депутатській діяльності дотримуюсь Констутуції України, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та інших нормативно-правових 

актів. 

Впродовж звітного періоду підтримую постійний зв'язок із виборцями виборчого округу, головами 

ОСББ, вивчаю громадську думку, потреби населення. 

 

- член постійнодіючої депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин. 

 

Депутатська діяльність: 

Діяльність у роботі постійної комісії ради з питань регулювання земельних відносин. 

Графік роботи нашої комісії: щочетверга (11:00, світлиця (каб. 32)) 

Разом з представниками комісії та  міської ради ми неодноразово виїжджали на об‘єкти, які 

потребували обстежень та прийняття рішень на місцях. 

Нашою комісією було розглянуто та вивчено велику кількість заяв громадян, приватних 

підприємців, учасників АТО. 

 

Робота на окрузі: 

У 2017 році на основі аналізу анкет, було сформовано до розгляду як доручення виборців 

депутатський запит про перелік робіт, які необхідно виконати. 

Впродовж звітного періоду працював над вирішенням питань, які найбільш гостро потребували 

вирішення на окрузі. Постійно контактую з мешканцями мікрорайону, сам проживаю тут, тому 

проблеми моїх виборців є і моїми проблемами також. 

 

Тим не менш, впродовж 2017 року, було виконано ряд запланованих робіт на окрузі: 

- Проведено капітальний ремонт розпуску внутрібудинкового обліку електроенергії по 

квартирах у житловому будинку за адресою вул.. Самбірська 84. 

- Зроблено капітальний ремонт пасажирських ліфтів, термін яких більше 25 років по вул.. 

Самбірська 80 підїзд №1 та №2 №104/1 заміна ліфтового мотора. 

- Розпочато довгоочікувану реконструкцію спортивного майданчика по вул. Самбірська 76. 

Роботи над яким перебувають на стадії завершення. 

- Проведено ремонт шатрових дахів вул. Самбірська 60 та 62. 

- Встановлено знаки пішохідного переходу по вул. Самбірській магазин (Квіти) та біля АЗС « 

WOG» та встановлено освітлення  переходу і нанесено на дорозі пішохідний перехід 

«зебра». 

Плани на 2018 рік: 

- Провести капітальний ремонт системи теплопостачання та заміну загальних труб 

водопостачання, які перебувають в незадовільному стані та потребують заміни. 

- Провести асфальтування прибудинкових територій та капітальний ремонт міжквартальних 

доріг, в першу чергу між будинками 78, 80, 82, 86, 84, вул. Самбірська. 

- Провести технічну перевірку стану ліфтів в будинках №100, 102, 82, 86 та 98 на безпечність 

їх експлуатації. При потребі провести їх ремонт. 



- Облаштувати на прилеглій до території церкви Стрітення Господнього на вул. Самбірській 

дитячий майданчик. 

- Мною вже подане депутатське звернення про необхідність включення будинків №78, 80, 84 

по вул. Самбірській в план капітального ремонту та залучення на ремонтні роботи 

бюджетних коштів. 

Окрім депутатської діяльності, долучаюсь до організації та проведення спортивних заходів та 

пропаганди здорового способу життя та занять спортом серед населення. 

- голова спортивно-оздоровчого центру “Еней”, вихованці якого гідно представляють наше 

місто на різноманітних спортивних змаганнях та часто виборюють призові місця. 

Прийом громадян проводжу регулярно у вівторок та четвер з 16.00 до 19.00 в приміщенні СОЦ 

“ЕНЕЙ” (вул. Самбірська, 76). 


