
 

ЗВІТ 

Ілова Василя Адамовича, депутата Мукачівської міської ради 7 - го 

скликання за період з листопада 2015 по листопад 2016 року. 

Чинним законодавством передбачено обов’язок депутатів місцевої ради 

періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед 

виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. 

Пропоную виборцям власний звіт про роботу депутата Мукачівської 

міської ради 7 -го скликання за період з листопада 2015 по листопад 2016 

року включно.        

Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання 

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

прийняв участь   у 17  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. У складі конструктивної більшості Мукачівської міської 

ради за звітній період приймалися важливі рішення:      

⁃ про прийняття міського бюджету на 2016 рік.  Документ, в якому 

вперше передбачені суттєві   видатки на покращення інфраструктури міста 

Мукачева та  комфортності проживання його мешканців;   

- про покращення фінансування галузі " Освіта". Протягом звітного 

року виділено понад 16 млн. грн для  діяльності освітніх закладів. Для 

забезпечення   безкоштовними обідами всіх учнів 1-4 класів,  школярів із 

сімей, батьки яких є учасниками АТО та із малозабезпечених родин    

виділено - 9,4 млн. грн.; 

⁃ профінансовано медичну галузь міста на 47,7: млн. грн; (виділення   

медикаментів, пільгові  рецепти, фінансування медичних програм); 

⁃ відкрито першу у місті соціальну аптеку; 

- прийнято рішення щодо забезпечення житлом (квартирами) сімей 

загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в АТО, а 

також для інвалідів 1-2 груп із їх числа, що потребують покращення 

житлових умов; 

- виділення земельних ділянок для житлового будівництва учасникам 

АТО;         

- прийнято рішення про впровадження багатофункціональної 

електронної пластикової картки "Картка мукачівця", яка передбачатиме 

отримання переваг та знижок для мешканців міста; 

- прийнято рішення по створенню міського комунального підприємства 

пасажирських перевезень.            

В інтересах громади міста мною були підтримані звернення 

Мукачівської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України та Закарпатської облдержадміністрації  щодо: 

- вирішення питання фінансування професійно-технічної освіти; 



- фінансового забезпечення пільгових перевезень міським 

пасажирським транспортом; 

- неприпустимості внесення змін до Конституції України про надання 

особливого статусу Донецької та Луганської областей. 

 

Згідно пункту 2 частини 1 статті 18 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», інформую, що за рішенням сесії міської ради  

працюю секретарем  постійної депутатської комісії з питань законності, 

регламенту, депутатської етики,  оборонної роботи та надзвичайних ситуацій. 

За звітній період проведено 16 засідань вищезгаданої  депутатської комісії, 

на  яких  було розглянуто 98 питань. До складу комісії входять 5 членів із 

числа різних фракцій, представлених у Мукачівській міській раді.   

 

Пункт 3 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» надає депутату право вносити на розгляд ради свої пропозиції, 

зауваження до порядку денного засідань ради та її органів. Керуючись цією 

нормою законодавства, систематично виступав та вносив пропозиції, 

зауваження на   засіданнях фракції та комісії, що сприяло  прийняттю 

виважених рішень в інтересах територіальної громади міста.  

Систематично відгукувався на запрошення до участі у різноманітних  

заходах. Як депутат міської ради брав участь: 

- в урочистих зборах до Дня соборності України та 70- річниці 

утворення Закарпатської області; 

- мітингу- реквіємі до Дня вшанування  Героїв Небесної Сотні;   

- урочистостях до Дня виведення військ з Афганістану;   

- мітингу до 30- річчя Чорнобильскої катастрофи;   

- до Дня пам'яті жертв 2 світової війни;   

- параді вишиванок та урочистостях до Дня державного прапора та Дня 

незалежності України; 

- урочистих заходах до Дня захисника України;   

- акції " Запали свічку" до Дня голодоморів та жертв політичних 

репресій в Україні.   

   

Як депутат приймав участь у обговоренні питань розвитку 

комунального підприємства "Мукачівводоканал" під час презентації у 

сесійній залі міської ради.   

 

Про роботу у виборчому окрузі.(пункт 1частини 2 статті 11 Закону 

України  «Про статус депутатів місцевих рад»)  

З метою вирішення проблем виборців, мною розглянуто 6 звернень 

громадян (пункт 5 частина 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад»), на підставі яких  підготовлені депутатські звернення до 

органів місцевого самоврядування. Звернення стосувались   різноманітних 

проблем:  



- ремонту покрівлі будинку над 4 під’їздом по вулиці П.Набережна б.5. 

та облаштування перед будинком дитячого майданчику та його освітлення; 

- облаштування автомобільної стоянки біля будинку №6 по вул. 

Апостола Данила. Мешканці будинку вважають недоцільним дане 

будівництво і просять на тому ж місці облагородити клумбу; 

- звернення мешканців вулиці Шевченка з проблемою стосовно 

завершення укладки асфальтного покриття тротуару до кінця вулиці та 

встановлення урн для сміття; 

- звернення мешканців вулиці Молодіжна з проблемою стосовно 

реконструкції міжбудинкової території, яка межує з будинками по вул. Ілони 

Зріні б. №111 та №113, по вул. Молодіжна б. №25 та №29. Ремонт 

спортивного майданчика. Облаштування дитячого майданчика на 

прибудинковій території вул. Молодіжна б. №19, №21, №25, №27 та 

дитячого майданчика позаду будинка №19 вул. Молодіжна; 

- звернення мешканців вулиці Апостола Данила буд. №12 з проблемою 

стосовно облаштування дитячого майданчика, стоянки для автомобілів, 

обрізки дерев, закриття доступу до колишньої котельні, яка знаходиться в 

аварійному стані та проведення благоустрою прибудинкової території. 

З метою вирішення проблем виборців (пункт 1частини 2 статті 11 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад») приймав участь у 

привітанні дітей, що проживають у мікрорайоні мого округу, до свята св. 

Миколая із врученням солодких подарунків. 

На прохання малозабезпечених мешканців мого округу до Великодня 

вручено 30 пасок напередодні свята. 

Важливою складовою у моїй роботі є налагодження співпраці із 

благодійними організаціями та міжнародними партнерами по наданню 

допомоги мешканцям округу. Так, майже 90 дітей отримали подарункові 

привітання ровесників із-за кордону, завдяки БФ  "Зернятко" (керівник Бабій 

Віра). 10 дітей  із малозабезпечених та багатодітних сімей, безкоштовно 

оздоровлено у заміському оздоровчому таборі с. Кленовець.   

Австрійські партнери із м. Філлах надали допомогу сім'ї учасника АТО 

Пасюку Вячеславу Петровичу (подарували нову пральну машину та речі для 

трьох дітей). Також   допомогли СШ №16 комп'ютерною технікою та 

шкільними меблями.   

За спільною домовленістю із мешканцями мікрорайону «Доси»  

проводився благоустрій зелених зон.    

 

За моєї особистої ініціативи та колег по депутатському корпусу за 

звітний період управлінням міського господарства Мукачівського 

міськвиконкому проведено наступні роботи: 

•капітальний ремонт покрівлі будинку № 10 по вул.Данила Апостола 

(Д.Донського) на суму 480 454,90 грн.; 

•поточний ремонт вул.Данила Апостола на суму 22 197,00 грн.; 

•поточний ремонт вул.Шевченка на суму 25 607,00 грн.; 



•поточний ремонт тротуарів по вул.Данила Апостола, 4 на суму 34 

183,20 грн.; 

•поточний ремонт перехрестя вул. Коцюбинського – Шевченка на суму 

63 092,40 грн.; 

•поточний ремонт вул.Ромжі на суму 125 125,00 грн.; 

•поточний ремонт перехрестя вул.Шевченко-Ромжі на суму 176 681,00 

грн.; 

•поточний ремонт тротуарів по вул. Ромжі на суму 181 249,00 грн.; 

 

Перелік запланованих робіт в мікрорайоні: 

•капітальний ремонт покрівлі житлового буд. № 7 по вул. Данила 

Апостола (Д.Донського); 

•ремонт тротуару по вулиці Шевченка. 

 

Відділом капітального будівництва Мукачівського міськвиконкому 

проведено наступні роботи: 

• капітальний ремонт шатроваго даху СШ № 16 на суму 985.000,00 грн.  

 

На даний момент проводяться роботи:   

•реконструкція існуючої газової котельні СШ № 16 на суму 

1.127.000,00 грн.; 

•реконструкція будівлі СШ № 16 

 

Перелік запланованих робіт: 

•реконструкція системи водопостачання, каналізації та санвузлів СШ 

№ 16 

•будівництво нового спортивного залу СШ № 16  

 

Вищезазначені питання розцінюються мною, як доручення виборців 

свого виборчого округу (стаття 17 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад») і будуть пріоритетними при плануванні депутатської роботи 

на наступний 2017 рік. 
 


