
ЗВІТ  

депутата Мукачівської міської ради 7 - го скликання  

за період з листопада 2015 по листопад 2016 року  

Дем’яна Юрія Юрійовича,  

 

Діяльність депутата Мукачівської міської ради у та в її органах,  

до яких його обрано. 

Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання 

ради (стаття 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), 

прийняв участь у всіх, без виключення, пленарних засіданнях Мукачівської 

міської ради. Зокрема, за звітній період відбулось 19 пленарних засідань, на 

яких розглянуто 409 питань. Із значної кількості розглянутих питань 

прийнято позитивні рішення.  

Протягом звітного періоду проведена робота зосереджувалася за 

наступними напрямами: робота у постійній депутатській комісії з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології; зустрічі з 

виборцями. 

Робота комісії була спрямована на вирішення актуальних питань 

щодо стану і перспектив розвитку галузей охорони здоров’я, проблем 

соціального захисту населення, заслухувалися звіти та інформація про хід 

виконання відповідних міських програм, тощо. 

 За участі мешканців проведено моніторинг проблем мікрорайону  

вул. І. Франка, І. Франка-бічна, провулку І. Франка, які систематизовано у  

депутатських зверненнях, а саме: питання ремонту пішохідних доріжок та 

облаштування прилеглої території, ремонту внутріквартальних проїздів, 

капітального ремонту дахів, облаштування дитячих майданчиків.  

Щомісяця кожну третю середу проводились прийоми громадян за 

адресою м. Мукачево, вул. І. Франка, 43 під час яких вивчалась громадська 

думка щодо перспектив розвитку мікрорайону, надавались поради, 

консультації та роз’яснення щодо різних проблем мешканців мікрорайону. 

На протязі звітного періоду було проведено наступні роботи: 



o поточний ремонт перехрестя вул.Токаря - вул. Івана Франка на 

суму 199 834,80 грн.; 

o поточний ремонт моста через Коропецький канал по вул. Івана 

Франка на суму 186 765,32 грн.; 

o поточний ремонт вул. Івана Франка на суму 147 996,00 грн.; 

o поточний ремонт перехрестя вул. Івана Франка – вул. Великогірна 

на суму 73 473,60 грн.; 

o встановлені урни для сміття; 

o посаджені 50 ялиць; 

o приведено у порядок канал по вул. Івана Франка; 

o завезено пісок для дитячого ігрового майданчику (біля будинку № 

152, 1А, 1-Б, 148 по вул. Івана Франка); 

o побілено вапном бордюр внутріквартальних дворів.  

Перелік робіт, які виконуються: 

o капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 148 по вул. 

Івана Франка на суму 844 011,62 грн.; 

 

Перелік запланованих робіт: 

o капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 1 Б по вул. 

Івана Франка; 

o капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 1 А по вул. 

Івана Франка; 

o капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 144 по вул. 

Івана Франка ; 

o капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 152 по вул. 

Івана Франка ; 

o ремонт внутріквартальних проїздів по вул.Івана Франка -бічна, 1А, 

1Б; 

o ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Івана Франка, 148, 148А; 

o ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Івана Франка, 160; 

o ремонт вулиці Франка Івана; 



o ремонт вулиці Франка Івана – бічна. 

Прийняв участь у громадських слуханнях, що стосувались мого 

виборчого округу. Під час зустрічі міського голови Андрія Балоги з 

виборцями мікрорайону, яка проведена в актовому ЗОШ №2 ім. Т.Г. 

Шевченка, 17 листопада 2016 року представлений звіт про роботу, 

обговорені питання з виборцями та визначені пріоритети, над якими слід 

зосередити увагу у 2017 році, а саме :цілодобове водопостачання; 

організація якісних послуг міським пасажирським транспортом; 

благоустрій прибудинкових територій; ремонт доріг та тротуарів; 

освітлення вулиць; капітальний ремонт водопровідних  та каналізаційних 

стоків. 

Вищезазначені питання розцінюються мною, як доручення виборців 

свого виборчого і будуть пріоритетними при плануванні депутатської 

роботи на наступний 2017 рік. 

 

 

 

Депутат Мукачівської міської ради   

7-го скликання                                               ____________      Ю.Ю. Дем’ян 


