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Кількість присутніх виборців

450

____ _______

ПІДСУМКИ обговорення 'звіту (доручення. <)шіі депутатові V іи'нжу і його
депутатською діяльністю)
1) Будівництво та обслуговування чакладу охорони здоров'я та соціальної допомоги
(амбулаторія загальної практики сімсйної медицини) розташованої в солі Д овж и к по
вулиці М и ру Зо л о чівського раііону.

__

___

_____

_____

2) Зверш ення реконструкції, каналічаційно-насосної станц ії по вул. А брикосовій.
20.А в с. Ф е сь к и Золочівеької о району.
3) Реконструкція системі] теплопостачання з встановленням блочної-модульпої
котельні по вул. Підлісна. 1. с. М алижппе. Золочівського район).
4) Буд івниц тво іаобслу і овуванпя їакладу охорони здоров'я та соціальної допомої и
(амбулаторія загадьної практики сімейної медицини) розташ ованої в селі Велика
Рогозянка по вулиці Центральна Золочівського район).
5) Реконструкція приміщення Золочівеької цензрадьної районної бібліотеки за
адресою: с. Золочів. вул. Перемоги. 6.2.
6) ) Реконс і р\ кція кана. і ічаці іі і ю-і іасосі ю ї сі аі і ції по вул. Л ігвіп о ва у с. Золочів.
7) Реконс тру кція каналічанійно-насоепої станції у с. Іваш ки.
8) Заверш ення капітального ремонту будівлі І и ш івеько ї загальноосвітньої ніколи І-ІІ
ступ ен ів по вул. 1 Травня, буд. 8-А. село Цапівка. Зол^пвськднї район.
9) Реконс тру кція мереж зовнішнього освітлення по вул. Харківській та Сумській в с. Феськи
Золочівського району
10) Реконс і ру кція мереж зовнішньої о о с в іі . іц( іня по вул. Шевченка в см г Золочів
Золочівськоі'о району.
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