
 

 

ЗВІТ  ДЕПУТАТА  МІСЬКОЇ  РАДИ 

VII  С К Л И К А Н Н Я     Б І Г У Н М. І. 

ЗА  2016 рік 
 

І. Діяльність у раді. 

 -присутня та брала активну участь на 18 пленарних засіданнях сесії. 

 -відсутня 1 пленарне засідання 

 -присутня на 2 засіданнях постійної комісії по охороні здоров’я, де 

брала участь у обговоренні та прийняття рішень. 

 -присутня на 17 засіданнях комісії з питань  бюджету та соціального 

розвитку-де брала участь у обговоренні та прийняття рішень. 

ІІ. Робота у виборчому окрузі: 

Подано 6 депутатських звернень на теми: 

 Капітальний ремонт вул. Руська 

 Капітальний ремонт покрівлі Руська 50(багатоповерхівка) 

 Встановлення спортивного майданчика для підлітків по вул. 

Індустріальна 53. 

 Капітальний  ремонт внутріквартального проїзду між домами 

Індустріальна 46, 51 Руська 17А, 42. 

 Про стихійне сміттєзвалище  між садочком №18 та буд. По вул.. Свято-

Михайлівська 37,39.та  Закарпатська 10, виявлення власника котельні. 

 Про встановлення жорсткого габаритного обмежувача  на в’їзді в місто 

із вул. Підгорянська на вул. Сороча. 

ІІІ. Про прийняті радою рішення:   

Капітальний ремонт вул. Руська  , включено в бюджет 2016р -розпочата 

робота по проведенню каналізації та води. 

Капітальний ремонт покрівлі Руська 50(багатоповерхівка) включено в 

бюджет 2016р. –капітальний ремонт покрівлі  в стадії завершення  

Про стихійне сміттєзвалище  між садочком №18 та буд. По вул..   

Свято-Михайлівська 37,39.та  Закарпатська 10, виявлення власника котельні. 

– встановлений відповідальний –КП ЖРЕП -3, на контролі ,,Муніципальної 

поліції,, 

Про встановлення жорсткого габаритного обмежувача  на в’їзді в місто 

із вул. Підгорянська на вул. Сороча - встановлений! 

Завдяки к спільній і клопіткій роботу з мешканцями буд. Індустріальна 

5, радою були виділені кошти в сумі 50000грн. , і проведено заміну труб для 

води, каналізації в підвальному приміщенні. 

Проведена велика робота по передачі гуртожитку по вул.. 

Індустріальна 35А в комунальну власність, приватизації , створенню ОСББ. 

ІV. Організація зустрічей:      

 31.03.2016р організувала виховну годину в СШ  №6 , з участю театру 

ШАРЖ(Ужгород) 



 8.04.2016 організувала зустріч мешканців мікрорайону з заступником  

міського голови, звіт про виконану роботу та плани на 2016рік (ЗОШ 

№6) 

 15.05.16 Була запрошена та провела зустріч буд. Індустріальна 5 

 15..09.2016. Зустріч з мешканцями вул.. Руська про початок і 

підготовку проведення капітального ремонту на вул.. Руська. 

 14.11.2016 організувала мешканців мікрорайону Підгоряни на зустріч з 

міським головою. 

Активну участь у донесенні інформації до виборців  беруть помічники 

Чекан В. та Порохнавець О. (в формі спілкування в живу, в рознесенні 

інформативних листі) 

 

Беру активну участь у житті міста. 
 

 

Депутат Мукачівської міської ради                                          Бігун М.І. 
 

 

 

 

 

  

 

                                                                      

  

                            

 


