
Звіт

депутата Дрогобицької міської ради сьомого скликання

про проведену роботу за 2016 рік

Семенишин Зіновій Миронович, виборчий округ № 22

«Рік був цікавим на нові відкриття, нові ідеї, нові напрацювання. На жаль, далеко не все, 
із того, що хотілось би, вдалось реалізувати чи хоча б зрушити з місця, але результати 
роботи є і є бажання працювати далі, щоб ці результати були ще кращими та якіснішими. 
Було чимало справ, за які брався, але які, з тих чи інших причин, не дали належного 
результату. Але, тим не менше, я вірю, що надалі їх вдасться реалізувати».

Під час звітного періоду брав участь у засіданнях сесій, роботі комісій, погоджувальних 
радах та інших робочих процесах, метою яких було обговорення різноманітних проблем 
міста та пошук шляхів їх вирішення.

- є секретарем комісії з гуманітарних питань Дрогобицької міської ради. В роботі 
комісії, спільно з іншими депутатами, намагаємось дотримуватись максимальної 
прозорості та відкритості. Кожен бажаючий має право відвідувати засідання 
комісії, дізнатись ту чи іншу інформацію, відносно роботи комісії, питань, які вона 
розглядає та голосування депутатів.

- брав участь в роботі комісії з питань напрацювань змін та доповнень до статутів 
комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я м. Дрогобича 
та м. Стебника, - в процесі реорганізації та реформування медичної галузі.

Це питання гостро постало перед містом, адже недофінансування медичної сфери з 
державного бюджету лягло важким тягарем на місто. Цей рік був дуже складним 
саме в питанні пошуку можливостей фінансування закладів охорони здоров’я. 
Людям потрібно було платити заробітню плату, а коштів на це в бюджеті міста 
критично не вистачає. Тому питання реформування медицини для міста стояло 
дуже гостро. Його потрібно було вирішувати швидко, бо з часом проблема лише 
загострювалась і, водночас, якісно. Тому робота над вирішенням цієї проблеми 
була нелегкою. Я, як лікар за освітою, це чудово розумію і не можу стояти 
осторонь. Намагався брати участь у вирішенні тих питань, в яких розуміюсь та 
якими можу бути корисний.

Звісно, робота над цим питанням ще триватиме, але, я впевнений, що перші 
найважливіші кроки, було зроблено правильно.

- Брав участь в роботі виїзної комісії щодо написання мікропроектів з впровадження 
енергозберігаючих заходів у дошкільних навчальних закладах міста. Вважаю, що 
мікропроекти, які дають змогу залучати кошти обласного чи державного бюджету, 
є чудовим способом вирішити якнайбільшу кількість проблемних для міста питань. 
Коштами лише міського бюджету виконати ці роботи нам було б не під силу. Тому 
впродовж року я намагався долучатись до роботи над мікропроектами, розповідати 
про можливості написання мікропроектів виборцям, задля того, щоб таким чином 
було вирішено якнайбільше потрібних питань.

Що стосується роботи на окрузі, то, впродовж року депутатської діяльності, мною 
було розпочато та втілено наступну роботу:

- Облаштовано автобусну зупинку маршруту №9 (біля парку С. Бандери)



- З допомогою мешканців та власним коштом проведено підсипання дороги, що 
з’єднує вулиці О. Вишні, Нагірну, Видову, Озерну та прокладено трубу для 
відведення стічних вод.

- Долучився до розробки мікропроекту із заміни вікон в ДНЗ №11 («Світлячок», вул. 
Зварицька). В результаті було замінено 15 вікон впродовж 2016 року, в 2017 році 
буде замінено ще близько 25.

- Залучив кошти, виділені на депутатську діяльність, на проведення ремонтних робіт 
в ДНЗ №11 (покладено нову плитку в санвузлах, встановлено дитячі унітази та 
умивальники).

- Домагався виділення коштів для проведення ремонту покрівлі ДНЗ №11 (в 2016 
році було проведено частковий ремонт рулонного даху, в 2017 році заплановано 
виділення ще 80 тисяч гривень на заключні роботи).

- Залучив кошти, виділені на депутатську діяльність, для проведення поточного 
ремонту старого корпусу ЗОШ №5, долучився до робіт із завершення будівництва 
нового корпусу ЗОШ №5.

- Проводив роботу, спрямовану на отримання Дрогобицьким пологовим будинком 
медичного обладнання та гуманітарної допомоги (отримано пульсометри, 
функціональні ліжка, проведено ремонт ліфта).

- Сприяв виділенню матеріальної допомоги інвалідам та важкохворим мешканцям 
Дрогобича.

- Домігся виділення коштів на проведення ремонту вулиць Тихої та Залісся.

- Звертався з депутатськими запитами щодо виділення коштів та проведення 
капітального ремонту вул. Горішня Брама (роботи розпочато в 2016 році, в 2017 
році заплановано продовження ремонтних робіт).

- Неодноразово звертався з депутатськими запитами відносно стану вул. Зварицької 
(періодично проводиться підсипка асфальтними відходами та планування 
автогрейдером).

- Домігся продовження лінії вуличного освітлення до храму рівноапостольних Ольги 
та Володимира на вул. Горішня Брама.

- Встановив освітлення на території храму.

- Звертався до Комбінату міського господарства з проханнями відносно заміни ламп 
вуличного освітлення на вул. Зварицькій, Коцюбинського, Завіжній. Встановлено 
вуличне освітлення в провулку, що з’єднує Горішню Браму та вул. Івасюка.

- Неодноразово звертався в Дрогобицький водоканал з приводу прориву труб, - 
питання завжди вирішувались оперативно.

- Контролював проведення снігоочисних робіт в період сильних снігопадів (вул.. 
Коваліва, О. Вишні, Нагірна, Видова, Озерна були вчасно розчищені).

- Допомагав людям у підготовці прохань та звернень до відділу соціального захисту 
населення ДМР.

- Чимало разів залучав допомогу зі сторони департаменту міського господарства та 
комбінату міського господарства, з якими знаходжу порозуміння та яким 
висловлюю подяку.



- Намагаюсь регулярно підтримувати зв'язок зі своїми виборцями, спілкуватись, 
дізнаватись про найгостріші проблеми округу та спільно з виборцями шукати 
можливості для їх вирішення.


