Разом з громадою зробимо
Івано-Франківськ кращим
Василь РЕВЧУК,
фракція ВО «Батьківщина»
(звіт про роботу за 2016 рік,
оприлюднено в газеті
«Західний кур`єр» від 17.11.2016 №46)
На часі підбити підсумки за рік депутатської діяльності в ІваноФранківській міській раді 7 демократичного скликання. Звіт для мене не є
новиною, оскільки представляв громаду в міській раді і в попередньому
скликанні.
В засобах масової інформації подавав звіти під різними назвами: «З
турботою та любов’ю до громади», «Служити громаді – велика честь»…
Звітувати перед громадою легко і просто, якщо постійно ведеться
клопітка депутатська робота.
Минуло шість років, як я відкрив громадську приймальню, де регулярно
кожної першої та третьої середи з 18.00 до 20.00 веду депутатський прийом. За
цей період на адресу виконавчої гілки влади направив більше 700
депутатських звернень, запитів, вніс пропозиції щодо надання протокольних
доручень посадовцям. Цього року це майже 150 ініціатив.
За результатами цієї нелегкої, щоденної праці і виконуються ті чи інші
роботи на виборчому окрузі, який представляю в міській раді як депутат ВО
«Батьківщина».
Вдруге довірила мені представляти Опришівці громада південного
мікрорайону нашого міста.
Разом з громадою ініціював різні проекти щодо покращення соціальноекономічного розвитку цього виборчого округу. На ці роботи в міському
бюджеті 2016 року передбачено кошти.

У попередній моїй статті «Розвиток Івано-Фран¬ківська – справа
громади» було задекларовано перелік об’єктів, на яких мають бути виконані
роботи за кошти міського бюджету – кошти громади.
Звітую, що на даний час виконані такі роботи:
 Вибірковий капітальний ремонт вул. о. І. Блавацького (житловий
сектор), виконання якого разом з громадою ініціював ще в
попередньому скликанні. Сьогодні це найкраща вулиця в мікрорайоні
Опришівці.
 Побудовано пішохідну доріжку від вул. Коновальця до церкви св.
Параскевії. На будівництво цієї доріжки частину коштів було
передбачено в міському бюджеті 2015-го, а частину у бюджеті 2016
року.
 Влаштовано тротуар на вул. Павла Полуботка (від вул. Джерельна, 2А
до зеленої зони річки Бистриця Надвірнянська). Це зручність для
жителів мікрорайону, міста, відпочивальників та для громади садових
товариств «Хімік», «САД-4».
 Побудовано тротуар на перехресті вулиць Василишина-Коновальця та
встановлено нову зупинку.
 Наполягаю,щоб всі зупинки було замінено.
 Виконано капітальний ремонт приміщення старого корпусу місцевої
школи, колишньої школи-дяківки на вул. о. І. Блавацького, 3. В
попередньому скликанні виконано капітальний ремонт сусіднього
приміщення на вул. о. І. Блавацького, 1 – Народний дім «Просвіта». Ще
тоді ініційовано та розпочато ремонт школи-дяківки та на фасаді цього
приміщення реалізовано проект «Станіславські обереги» ГО ЗУНР.
(Встановлено скульптуру «Покрови Пресвятої Богородиці»).
 Виконано проект реконструкції зовнішнього освітлення в мікрорайоні
Опришівці.
 Завершуються роботи із влаштування тротуарної доріжки (від вул.
Коновальця (зупинка Арматурний завод) до вул. Ботанічної, раніше
такої доріжки не існувало.

 Виконано проект, згідно з яким має бути встановлено світлофорний
об’єкт на вул. Коновальця, 351-355 в районі автобусної зупинки.
 Разом з громадськими активістами ініціюю, щоб додатково виділялися
кошти на покращення об’єктів соціально-культурної сфери виборчого
округу.
 Разом з фракцією ВО «Батьківщина» в міській раді підримую
фінансування стратегічних пріоритетів розвитку міста. Разом з
громадою зробимо Івано-Франківськ кращим.

