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про виконану роботу протягом 2016 року  

депутата Мукачівської міської ради 7-го скликання 

Кушніра Івана Івановича 

 

  

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» звітую про виконану роботу протягом 2016 року у виборчому окрузі № 7 

(а це вул. Базиловича, вул. Василя Жупана, вул. Гавелки, вул. Данила 

Галицького, вул. Карабелеша, вул. Кукульника, вул. Петра Лодія, вул. 

Росвигівська: 7–17А, 19–19А, 21; вул. Червона Гора, вул. Чернеча Гора, вул. 

Яна Амоса Коменського: 59; пров. Базиловича; адреса приймальні: кабінет №4, 

приймальня директора, гуманітарно-педагогічний коледж МДУ, вул. 

Я.Коменського, 59, телефон: 3-94-43) і діяльність у раді та її органах, до яких 

мене обрано.  

Наразі є членом депутатської фракції «Єдиний Центр» у Мукачівській 

міській раді.  

Був обраний головою постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури Мукачівської міської ради. Упродовж 

звітного періоду мною проведено16 засідань комісії, на яких було розглянуто 

135 питань, що стосуються земельних відносин громадян міста Мукачева.   

Протягом звітного періоду взяв участь у роботі 19 сесійних засідань (не 

пропустив жодного).  

З метою захисту інтересів громадян виборчого округу № 7 мною було 

подано 10 депутатських звернень, з яких 8 – на ім’я міського голови Балоги 

А.В. (щодо проблем житлово-комунального господарства округу, зокрема 

включення до планів робіт об’єктів, що потребують капітального або 

часткового ремонту – дорожні покриття, облаштування прибудинкових 

територій, відновлення освітлення вулиць, відновлення каналізаційної системи 

на окремих ділянках виборчого округу), 1 – на ім’я начальника УПСЗН м. 

Мукачева Зотової Н.В. (щодо надання громадянам (інвалідам І та ІІ груп) 

грошової допомоги за програмою соціально-медичного захисту мукачівців) та 1 

– на ім’я начальника муніципальної поліції Романа В. Ф. (щодо вирішення 

побутової конфліктної ситуації). Крім того, мною за звітний період проведено 

11 прийомів громадян, які зверталися зі скаргами побутового характеру та 

фінансової допомоги (зокрема на лікування). 

Загалом, усі мої депутатські звернення стосувалися проблем благоустрою 

на вулицях: Д.Галицького (буд. 41, 45, 51, 59, приватного сектору), Попова, 

Н.Данченко, Росвигівська, а також надання фінансової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям округу. Так, окремі з вищеназваних робіт 

виконані, зокрема: 



- поточний ремонт вулиці Немировича-Данченка на суму 134 143, 00 

грн; 

- поточний ремонт вул. Росвигівська  на суму 96 283, 00 грн.; 

- поточний ремонт тротуарів на вул. Н.Данченка на суму 79 144, 80 грн.; 

- відновлено освітлення на вул. Д. Галицького, 59; 

- облаштовано зелені зони на вул. Росвигівській, 15 Б та 19А; 

- капітальний ремонт тротуару на вул. Росвигівській, 19А (біля Греко-

католицького собору св. Кирила та Мефодія) – наразі тротуар 

засипний гравієм, упродовж тижня буде заасфальтований. 

Роботи, які наразі виконуються:  

- розпочато роботи з облаштування об’їзного кільця на розі вулиць  

Д. Галицького та Росвигівської; 

- розпочато капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 7 на 

вул. Росвигівській на суму 231448,10 грн. 

Заплановані роботи у мікрорайоні даного округу: 

- ремонт вул. Попова; 

- ремонт внутріквартального проїзду від вул. Росвигівська до ЗОШ № 

13.    

Інші ремонтні роботи перебувають на стадії розробки проектно-

кошторисної документації.          

Упродовж звітного періоду також проводилися громадські слухання, на 

яких було заслухано комунальні підприємства, установи, зокрема 

Муніципальну поліцію із рядом пропозицій щодо вирішення питань даного 

виборчого округу. 

18 листопада 2016 року в актовій залі ГПК МДУ було організовано та 

проведено зустріч городян мікрорайону із міським головою Мукачева Балогою 

А.В. та депутатами міської ради Кушніром І.І., Євстратьєвим Р.Р. та Ковач Л.Я. 

з метою поінформувати мешканців виборчих округів згаданих депутатів про те, 

що було зроблено за рік, та вислухати проблеми і пропозиції щодо їх вирішення 

безпосередньо від мукачівців і внести їх до плану робіт на 2017 рік.  

Як депутат та мешканець міста беру активну участь у всіх 

загальноміських заходах, у тому числі і культурних, які проводяться міською 

радою та партією «Єдиний Центр» з покращення загального благоустрою. 

Наразі активно вивчаю проблеми міста та мікрорайону свого округу, зокрема, у 

режимі «живого спілкування» з громадянами, намагаюся вислухати всі їхні 

проблеми та по можливості, керуючись Конституцією України, а також 

відповідно до Законів України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян» результативно 

їх вирішувати.   

Депутат Мукачівської міської ради 7-го скликання  

Кушнір Іван Іванович 


