
Звіт

про діяльність депутата  Дрогобицької  міської  ради  сьомого  скликання
           про  проведену  роботу  на  виборчому  окрузі № 6 від партії  «СВОБОДА«    
                                                      Марії  Вітульської                                                                          
 
 
    Згідно ст..16. гл.2, р.2 Закону України «Про статус  депутатів місцевих рад», та ст..61,  
гр..13, р.   IV  Регламенту Дрогобицької міської ради, доводжу до виборців звіт про свою 
депутатську діяльність у 2016 році.

У  своїй  роботі  я   дотримувалась  Конституції  України,  законів  України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Дрогобицької 
міської ради та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок діяльності 
депутатів  та  ради.
      Впродовж  звітного  періоду  підтримую   постійний  зв’язок  із  мешканцями  виборчого 
округу,  вивчається  громадська  думка,  потреби  населення.

    Протягом звітного періоду  проведено багато зустрічей та бесід з громадою. 
    Брала участь  у зборах мешканців будинків, мікрорайону та надавала консультації щодо 
створення ОСББ.   Кожного вівторка з  18.00 і  до 20.00 год. мною проводиться прийом 
виборців  на  вул..  Є.Коновальця,  9/1.,  де   надавались  і  надаються  консультації  з  різних 
проблемних  питань  виборців.  Брала  участь  у  виступі  по   місцевому  радіо  «Франкова 
криниця».
  Мною  подано  –  18  депутатських   звернень,  надано  матеріальну  допомогу   5-м 
онкохворим  виборцям. 
 За депутатські кошти:

-  відремонтовано дах   І- го під»їзду  в буд. 7/3  на вул.. Є.Коновальця,
-  проведено благоустрій та встановлено сміттєву площадку на вул..Є. Коновальця,13 .
- частково проведено капітальний ремонт дороги від маг. «Сільпо» до  буд. №9 на вул..  

Є.Коновальця. (завершення  ремонту буде в другому півріччі  2017р. до маг. «ІВА»)
- відремонтовано тротуар вздовж буд. №9 на вул.. Є. Коновальця.  
- виготовлено проект для завершення  освітлення вул.. Є.Коновальця.
- проведено  капітальний  ремонт  м’якої  покрівлі  даху,  заміна  вікон  і  дверей, 

відремонтовано  входи  в  під»їзди  в  будинку  №9/2  на  вул..  Є.Коновальця     ОСББ 
«Резон-1», за участю у програмі  ЄС ПРООН.

 За період з 17 листопада 2015 року по грудень 2016 року мною, як заступником голови 
постійної  комісії  з  питань  регулювання  земельних  відносин,  було  взято  участь у  48 
засіданнях  Постійної  комісії ради  з  питань  регулювання  земельних  відносин,  з  яких  –  8 
виїзних.  Всього було розглянуто – 2198 заяв. На виїзних засіданнях постійної комісіі  було 
розглянуто – 109 питань.  Учасникам АТО, зокрема -265 чол., надано земельні ділянки.
  Окрім цього брала участь у спільних засіданнях комісій ради,  засіданнях погоджувальної  
ради,  круглих столах,  семінарах,  у  засіданнях  фракції  «Свобода»,  брала постійну участь  у 
засіданнях сесій міської ради.

 З повагою, до виборців                         Марія Вітульська.
 

07 квітня 2017 року.


