
СЕМЕНИШИН Зіновій Миронович, виборчий округ №22 

 

- є секретарем постійнодіючої комісії з гуманітарних питань Дрогобицької міської 

ради, регулярно беру участь в роботі комісії. 

- очолював тимчасову депутатську комісію зі змін статутів комунальних 

некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я. 

 

Депутатська діяльність: 

Впродовж звітного періоду регулярно брав участь у роботі сесій, комісій, погоджувальних 

рад, засідань на різноманітні теми, що є актуальними для міста. 

В роботі нашої комісії намагаємось дотримуватись максимальної прозорості, відкритості. Всі 

бажаючі мають можливість відвідувати засідання комісій та отримувати ту інформацію, яка 

їх цікавить. 

Активно долучався до роботи над реформуванням медичної сфери міста та пошуком шляхів 

виходу з тої кризи, яка склалась в медичній галузі. 

Це питання вже не перший рік є проблемним для нашого міста. Ми не одні такі, так як 

держава переклала фінансування медицини в великій мірі на плечі місцевого бюджету, то 

утримувати медичну галузь зараз вкрай важко. 

Ми відмовились від сильної оптимізації медицини, щоб максимально можливо зберегти 

робочі місця для людей і пішли шляхом реорганізації медичних закладів. Це важка і тривала 

робота, яка потребує часу та чималих зусиль. Тому роботи в цьому напрямку було і 

залишається чимало. Але станом на сьогоднішній день, завдяки проробленим заходам, нам 

вдалось виплатити заробітню плату медикам і зекономити більше 7 мільйонів бюджетних 

коштів. Реформи - завжди даються нелегко і багато людей сприймають їх критично. Але, ми, 

зі своєї сторони, робимо все можливе, щоб врегулювати питання утримання медицини в 

нашому місті. 

 

Робота на окрузі: 

 

- брав активну участь у розробці мікропроектів на обласний конкурс від 

Дрогобицького міського пологового будинку, ЗОШ № 5 та ДНЗ № 11 "Світлячок" 

(з метою залучення коштів на впровадження енергозберігаючих заходів та 

придбання медичного обладнання); 

- сприяв встановленню вуличного освітлення по вул. Нагірній; 

- неодноразово порушував питання необхідності облаштування сміттєвого 

майданчика на вулиці Горішня Брама. У 2017 році з бюджету було виділено кошти 

та облаштовано контейнерний майданчик; 

- впродовж звітного періоду було виділено кошти для придбання двох фетальних 

моніторів для Дрогобицького міського пологового будинку; 

- придбано копіювальний апарат для ЗОШ № 5 та сантехнічне обладнання для ДНЗ 

№ 11 "Світлячок"; 

- проведено очистку тротуару та бордюру по вул. Горішня Брама біля церкви 

Рівноапостольних Володимира та Ольги; 

- активно працював над підготовкою проектів, що подавались на участь в конкурсі 

від Громадського бюджету міста Дрогобича; 

- було проведено заміну освітлення на вул. Залісся; 

- облаштовано територію навколо церкви Рівноапостольних Володимира та Ольги; 

- виділено матеріальну допомогу інвалідам та важкохворим; 



- впродовж зими, регулярно контролював проведення снігоочисних робіт на вул. 

Нагірна, Видова, Озерна, Коваліва, Остапа Вишні; 

- допомагав громадянам в підготовці звернень та прохань у відділ соціального 

захисту населення; 

- неодноразово звертався з депутатськими запитами щодо стану вул. Зварицької 

(періодично проводилось планування автогрейдером). Питання досі тримаю на 

контролі і продовжуватиму добиватись повноцінного його вирішення. 

- проводив чимало роботи по інформуванні виборців про можливості залучення 

додаткових коштів шляхом написання проектів та співфінансування їх з кількох 

джерел, задляки чому можна виконати більше робіт у місті. Вже сьогодні виборці 

можуть спостерігати за чималою кількістю проектів, які були реалізовані шляхом 

співфінансування. Їх кількість зростає, що позитивно говорить про збільшення 

активності громади та тіснішу співпрацю між громадою та владою. 

- регулярно спілкуюсь з виборцями, отримую інформацію відносно тих чи інших 

проблем та окрузі та намагаюсь оперативно долучатись до їх вирішення. 

 

 

 

 

 

 


