
Звіт депутата  фракції ВО «Батьківщина» у Дрогобицькій міській 

раді  Грицая Романа Миколайовича за 2017 рік 

В своїй депутатській діяльності завжди прагну врахувати інтереси та 

доручення дрогобичан .  

У 2017р. прийняв участь у 23 з 25 пленарних засідань.  

На засіданнях підтримував усі необхідні для громади рішення, розвитку 

міста, його благоустрою та культурного і туристичного відновлення. Також 

підтримував  виділення коштів з міського бюджету для погашення 

заборгованості у виплаті заробітних плат працівникам галузі охорони здоров’я;  

для відновлення футбольної команди «Галичина». 

Як і в попередні роки, земельні питання викликають неоднозначні думки 

серед громади міста. Саме тому я, як і фракція ВО «Батьківщина» в цілому, не 

підтримував проектів рішень про надання у власність вільних земельних 

ділянок під ОЖБ, садівництво, ділянок під гаражі з «дивною площею», окрім 

ділянок для учасників АТО. Також не підтримую встановлення МАФів по 

місту. 

За 2017 рік відбулося 23 комісії з питань оренди, приватизації, 

комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, на  21  

з яких  був присутній. 

Згідно з графіком постійно проводив прийом громадян за адресою: 

м.Дрогобич, вул.Шкільна,4.  

Під час прийому громадян отримав 19 зареєстрованих звернень (70% 

вирішено). Також зустрічався з мешканцями міста для вирішення їх нагальних 

проблем. На звернення громадян мною було направлено міському голові 

близько 20 усних та письмових запитів і звернень.  

  



За 2017 рік мною було ініційовано виконання таких робіт на окрузі: 

 завершення проведення робіт зі збільшення споживчої потужності 

електрозабезпечення та розпуску електроенергії в буд. 68 на вул. 

Самбірській; 

 відновлення тротуарного покриття на вул. П. Сагайдачного біля будинків 

100-103.;  

 заміна освітлювальних  ламп  на прибудинкових подвір’ях на вул. 

Самбірська; 

 полагодження освітлювальних ламп у парку відпочинку біля Народного 

дому на вул. Лесі Українки; 

 відновлення підключення вуличного освітлення на вул. Й. Сліпого; 

 закупівля та встановлення вікон в нейрохірургічному відділенні 

Дрогобицької міської лікарні; 

 надавав матеріальну допомогу малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, 

людям з інвалідністю. 

На початку навчального 2017 року було проведено за моєї підтримки 

футбольний турнір у ВПУ-19.  

Брав участь у більшості масових пам’ятних та культурних заходах міста в 

2017 році.  

Був членом комісії по відбору «Громадський бюджет-2017», є діючим 

членом Координаційної ради блоку національно-демократичних сил 

Дрогобиччини. 

 

Більше інформації щодо звіту про виконану роботу депутатів фракції ВО 

«Батьківщина» за 2017 рік можна дізнатись 4  березня о 17.00 в Будинку 

працівників освіти за адресою: м. Дрогобич, вул. Я. Осмомисла, 10. 

 


