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  Ковач Людмили Ярославівни 

        Я, депутат Мукачівської міської ради, член фракції Єдиний Центр, 

секретар депутатської  комісії  з питань освіти та культури, обрана по 

виборчому округу  №1.  Свої  депутатські  повноваження  здійснюю 

відповідно до Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад».  Як  

депутат, брала участь  у  15  засіданнях міської ради , заздалегідь  вивчивши 

всі матеріали сесії. Кожен третій четвер місяця  проводжу  особистий прийом 

виборців. За звітній період мною було проведено 11 прийомів . Основні 

питання, які хвилюють людей – це соціально-побутові проблеми, а саме: 

якість доріг, обслуговування прибудинкових територій, якість комунальних 

послуг, транспортного перевезення, рівень медичного обслуговування.  

Відповідно до звернень мешканців я зверталась у відповідні служби  для 

вирішення цих питань. Сприяла у наданні громадянам інформації з 

соціальних питань, отримання допомоги на дітей, лікування онкохворих  

мукачівців  та  інших соціальних виплат .  

     Мною, за звітний період  до органів місцевого самоврядування було 

направлено  25 депутатських звернень. З  яких 15 депутатських звернень 

мали позитивне вирішення, а саме : про виділення матеріальної допомоги  на 

дороговартісне  лікування, про проведення капітального ремонту  покрівлі 

будинку бульвар Ю.Гойди №10, про проведення ремонтних  робіт будинку 

бульвар Ю.Гойди №4, про перенесення сміттєвих баків «АВЕ»  з під будинку  

бульвару Ю.Гойди №4. Станом на сьогодні, виготовляється проектно-

кошторисна документація на проведення таких робіт: капітального ремонту 

будинку бульвар  Ю.Гойди №2,  капітального ремонту бокової стіни будинку  

бульвар  Ю.Гойди №12, капітального  ремонту ліфтів  бульвару Ю.Гойди №6  

та реконструкції  внутріквартальних  проїздів  будинків  бульвару  Ю.Гойди 

№1, 2, 6, 8, 10. Також  на  розгляді міської ради стоїть  питання  про 

вирішення цільового призначення будівлі колишньої котельні у дворі  

будинку бульвару Ю.Гойди №1, облаштування вуличного  освітлення 

прибудинкової території  будинків  по бульвару  Ю.Гойди №6 та №8, 

встановлення дитячих майданчиків та облаштування зони відпочинку даної 

території.  

    Я, як депутат не в змозі  усунути всі проблеми своїх виборців, адже не 

можливо зробити за один рік   усе.  Але вважаю, що ми повинні докладати 

всіх зусиль до позитивного вирішення  проблем тих, хто нас обирав. Тому я 

надалі  намагатимусь  допомагати, сприяти  та  змінювати… 


