
Звіт депутата Мукачівської міської ради 7-го скликання 

Іванчо Роберта Йосиповича 

 

Звітній період - 2016 рік 

ПІБ, дата народження та місце роботи: 

Іванчо Роберт Йосипович, 18.11.1970, ПП, д-р ТзОв " ТГ СЕРВІС" 

Виборчий округ № 33 

Контактні дані: 0505070533 

Партія від якої був обраний: мукачівська міська організація " Єдиний 

Центр " 

Партійність: безпартійний 

Дата обрання депутатом Мукачівської міської ради: листопад 2015 

року 

Назва комісії до якої обраний депутат та назва посади в комісії: 

постійна депутатська комісія з питань законності, регламенту, депутатської 

етики, надзвичайних ситуацій та оборонної роботи; голова комісії. 

З метою інформування  про свою депутатську діяльність, відповідно до 

статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», як депутат 

міської ради, звітую про проведену роботу в період з листопада 2015 року по 

грудень 2016 року.  

За звітний період прийняв участь у роботі 17 сесій міської ради. 

Пропустив 2 з поважних причин.  

З метою захисту інтересів виборців, мною, депутатом Мукачівської 

міської ради було направлено 13-ть депутатських звернень та один 

депутатський запит на ім'я мера міста та його заступників у сфері ЖКГ по 

моєму окрузі. В основному мої звернення стосувалися проблем благоустрою 

району. 

Під моїм головуванням, проведено 16-ть засідань постійної 

депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, 

оборонної роботи та надзвичайних ситуацій на яких розглянуто 98 питань. 



За моєї ініціативи у цей період у мікрорайоні " Паланок ": 

проведено капітальний ремонт : 

 покрівель житлових будинків №34 та №36 по вул. Береста 

Олексія  (Чернишевського) на суму 690 174, 49 грн.; 

• встановлено дитячий майданчик в дворі будинків № 36-38 по вул. 

Береста Олексія (Чернишевського); 

• проведено поточний ремонт проїзду від вул. Береста Олексія 

(Чернишевського) до будинку № 32 на суму 199 000 грн.; 

• проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Гуртова 

Олексія (Жовтнева) на суму 198 124, 80 грн.; 

• проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Тімірязева 

на суму 27 077 грн.; 

• проведено вирівнювання профілю автогрейдером з додаванням 

щебеневого матеріалу по вул. Боженка та вул. Ерделі на суму 12 000 грн. 

•проведено заміну вуличних світильників по вул. Тімірязєва, Петрова, 

Д. Бідного 

Заплановано:  

• капітальний ремонт покрівель житлових будинків № 32 та № 38 по 

вул. Береста Олексія  (Чернишевського); 

• будівництво каналізаційної насосної станції на розі вулиць 

Підгородська – Дем’яна Бідного; 

• ремонт дорожнього покриття по вулицях: Герцена, Вакуленчака, 

Павловича, Лобачевського. 

Також відділом капітального будівництва зроблено:  

• реконструкція теплопостачання шляхом встановлення резервної 

модульної твердопаливної котельні ЗОШ № 7 на суму 1 062 981,56 грн. 

• реконструкція системи опалення ЗОШ № 7 на суму 814 000,00 грн. 

• реконструкція системи опалення ДНЗ №25 на суму 1 080 251,60 грн. 

• реконструкція теплопостачання шляхом встановлення резервної 

модульної твердопаливної котельні в ДНЗ № 25 на суму 1 097 752,95 грн. 



• будівництво інженерних мереж (квартал Новий) на суму 10 391 228,37 

грн. 

На даний момент проводяться роботи по реконструкції системи 

водопостачання, каналізації та санвузлів ЗОШ № 7 на суму 763 363, 00 грн. 

Проводиться виготовлення проектно – кошторисної документації для 

реконструкції водопостачання, каналізації та санвузлів ЗОШ № 7 і ДНЗ № 21 

та реконструкції приміщення під соляну кімнату в ДНЗ № 25. 

Планується капітальний ремонт Центру культури і відпочинку 

«Паланок» (на який виготовлено проектно-кошторисна документація та 

експертний висновок на суму 1 141 834,00 грн.) 

Крім того: 

• проводились роботи по висадженню саджанців у нашому 

мікрорайоні; 

• Кожної неділі проводяться спортивні міроприємства ( футбол ); 

• Встановлюється новий майданчик для сміття; 

• Регулярно проводяться зустрічі з жителями мікрорайону ( не рідше 

одного разу на місяць ); 

• На особистих прийомах прийнято більше 100 жителів мікрорайону; 

• Проведено свято ("Кирбай") у мікрорайоні " Паланок ".                    

Як депутат, та мешканець міста постійно беру активну участь у заходах 

які проводяться міською радою по покращенню благоустрою  міста. Вважаю, 

що чим більше ми будемо долучати громадськість міста до вирішення тих чи 

інших питань, через місцеві референдуми, громадські слухання, опитування 

різного роду, тим менше нарікань буде на роботу органів місцевого 

самоврядування, буде більше конструктивного діалогу та здоровий клімат в 

нашому місті. 

 

Депутат Мукачівської міської ради       __________    Іванчо Р. Й. 

 


