
Звіт 

 про виконання депутатських повноважень  

депутата Мукачівської міської ради 7-го скликання   

  Євстратьєва Романа Романовича  

У своїй депутатській діяльності я додержуюсь Регламенту міської ради 

та інших нормативно-правових актів. За час своєї діяльності в своєму окрузі, 

мені спільно з депутатським корпусом міської ради та міським головою 

вдалося вирішити ряд нагальних проблем. 

У межах своєї компетенції та депутатських повноважень, наданих 

Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», основним завданням 

у цій діяльності вважаю забезпечення своєчасного, обґрунтованого 

вирішення звернень та скарг громадян, вивчення їх причин і внесення  

пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо їх усунення, а також 

допомагаю соціально незахищеним громадянам в оформленні допомоги, 

вирішенні поточних питань пов’язаних із роботою державних та місцевих 

служб, комунальних підприємств міста, виконую доручення громадян, 

роблячи відповідні депутатські запити. Усі звернення розглянуті з 

дотриманням вимог законів України «Про статус депутатів місцевих рад», 

«Про звернення громадян», «Депутатської етики».  

Брав участь у роботі  20 сесій Мукачівської міської ради VІІ скликання; 

було проведено 16 засідань профільної депутатської комісії з питань 

комунальної власності та земельних відносин, розглянуто 135 питань, в яких  

я особисто брав участь.  

За річний період роботи мною було отримано колективні звернення 

мешканців вулиць Йосипа Терелі, Лавківська, Коцки, Василя Проніна. Це 

такі питання як: ремонт доріг та лівньовок по вул.В.Проніна та вул.Коцки, 

проведення централізованої мережі каналізації по вул. В.Проніна, Й.Терелі та 

вул.Лавківській, встановленні дитячих майданчиків, відновлення вуличного 

освітлення по вул.Лавківській, консультації по законодавству та інші. 

22.08.16 року Колективне звернення мешканців вулиці Йосипа Терелі 

про проведення каналізації водопроводу та асфальтування дорожнього 

покриття   

За річний період роботи мною було подано: 

18.11.15 року Депутатський запит службі автомобільних доріг в 

Закарпатській  області щодо облаштування світлофорного переходу  на 

перехресті по вул. Данила Галицького та траси Київ-Чоп. 

12.01.16 року Депутатське звернення про фінансування на розробки 

проектно-кошторисної документації з реконструкції вулиці Василя Проніна. 

18.04.2016 року Депутатське звернення про будівництво системи 

водовідведення та водопостачання по вул. Проніна Василя 



18.04.2016 року Депутатське звернення про асфальтування дороги по 

вулиці Коцки. 

18.04.2016 року Депутатське звернення про відновлення освітлення та 

проведення централізованої мережі каналізації по вулиці Лавківській. 

Управлінням міського господарства Мукачівського міськвиконкому 

проведено наступні роботи: 

• Поточний ремонт вул.Університетська на суму 72 223,00 грн.; 

• Поточний ремонт вулиці Лавківська на суму 30 887,00 грн.; 

• Поточний ремонт вулиці Задора Дезидерія на суму 26 754,00 грн.; 

Перелік запланованих робіт в мікрорайоні: 

• ремонт вулиці Терелі Йосипа (кол.Краснодонська); 

• ремонт вулиці Проніна; 

Активно долучаюся до всіх  заходів, що відбуваються в нашому місті — 

свят, акцій, загальноміських суботників та Днів Довкілля. Маю намір 

продовжувати вирішення нагальних проблем  в моєму окрузі і сподіваюся на 

подальшу співпрацю  з громадою. 
 


