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ЗВІТ  
 ДЕПУТАТА  ДРОГОБИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

ОРЕСТА СКІРКО  

про проведену роботу 

 по виконанню наказів виборців з в/о №4  м. Дрогобича 

 за 2017р . 
 

За зазначений вище період  робота депутата міської ради О.Скірко була 

спрямована на задоволення та позитивне вирішення проблем для мешканців 

виборчого округу №4, успішну реалізацію передвиборчої програми. 

 

За рік моєї роботи на виборчому округу №4:  

 

1. Проведено 14 зустрічей та зборів з мешканцями будинків з 

різноманітних питань повсякденного життя, таких як сприяння та організація 

створення ОСББ, ремонту каналізаційних систем, розпуску електроенергії   у 

3-х житлових будинках, благострою території , вивезення ТПВ, 

асфальтуванню дворів, тощо. 

 

2. Завершено роботи з розпуску електроенергії та  реконструкції 

електроживлення  багатоквартирних будинків №94, 96, 80/1 на вулиці 

В.Великого. Вартість робіт більше  600 тис.грн. 

Джерело фінансування – депутатські кошти на вирішення наказів 

виборців. 

 

3. Побудовано новий контейнерний майданчик  на вул.В.Великого  

навпроти будинку №80/1  взамін необладнаного  майданчика всередині   

кварталу  житлової  забудови .  

Вартість робіт більше 60 тис.грн.    

  

4.  Надана матеріальна допомога на оздоровлення 5-м хворим з в/о №4 

за власні кошти. 

 

5.  Виконано  роботи з  капітального  ремонту плоских дашків за 

новітніми технологіями на вул.В.Великого 98 (1,2,3 під’їзд) , та 

вул..В.Великого 98/1 ( 1 підїзд ) . 

 

6.  Проведено   ремонт  та штукатурні  роботи  фундаменту в 

житловому  будинку №119 на вул.М.Грушевського  та  замінено частину 

пошкодженої  водостічної  труби  діаметром 120мм . 

 

  

7.  Проведено  зрізування  та кронування багатолітніх  дерев ( липа ) 
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у дворі  житлового будинку №89/3 по вул..М.Грушевського  навпроти  

1-го під’їзду . 

Надана  матеріальна  допомога правлінню ОСББ ” Грушевського 89” 

для організації системи відкачування води  з підвалу . 

8.   Надано допомогу у благоустрої прибудинкової території житлового 

будинку  на вул. В.Великого 92 (І під’їзд).  Передано мешканцям 5мішків 

цементу  по 50 кг та 5 м.п. пластикової  труби діаметром 110 мм . 

 

9.  Відремонтована плоска покрівля над квартирами №56,57 на вул. 

В.Великого 80/1 площею  більше 60 м2 (за запитом депутата). 

 

10. Виділено  активістам житлового будинку №80/1 на вул..В.Великого 

квіти , які висаджені  на клумбах у дворі  будинку .Виготовлено та передано  

мешканцям дитяча гойдалка та відремонтовано  стіл у дворі  будинку  за 

власні кошти .  

 

11.  Надана допомога  одиноким громадянам в/о №4 у придбанні овочів 

на зимовий період 2017-2018рр. за власні  кошти. 

 

12. Відстоювання інтересів та фінансова  допомога  адміністрації 

дитячих установ №20,№24 і №29 у наданні траншу міжнародних організацій 

у фінансуванні робіт з енергозбереження (утеплення фасадів + заміна вікон 

на склопакети). 

 

13. Відремонтовано  дерев’яну  лавку з повною  заміною  рейок при   

вході  у IV під’їзд житлового  будинку  на вул.М.Грушевського 95/1. 

 

         14.  Відремонтовано  дитячий  майданчик у  дворі  житлового  будинку  

на  вул.В.Великого 98 ( гойдалки , качеля , столик , пісочниця ) .Завезено  

пісок 0,5 м.куб. 

 

 

 

    

 

 

Депутат міської ради по в/о №4                               Орест СКІРКО 

14.02.2018р  
 

 

 

 


