
Звіт депутата Мукачівської міської ради від політичної партії «Єдиний 

Центр» Лендьєла Івана Івановича (виборчий округ №8) за 2017 рік  

 

Моя робота в якості депутата Мукачівської міської ради, як і в попередній 

рік, була зосереджена навколо питань визначених у передвиборчій Програмі 

політичної партії “Єдиний Центр” - “Єдина команда Закарпаття!”. 

Протягом року я брав участь у всіх сесіях Мукачівської міської ради та 

засіданнях постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку, членом якої являюся. 

Як депутат Мукачівської міської ради 7-го скликання голосував за всі 

рішення, які підтримувалися нашою фракцією і які спрямовані на те, щоб життя 

“кожного мешканця було зручним, комфортним і соціально захищеним”. 

Для зручностей мешканців мною було прийнято рішення проводити прийом 

громадян у приміщенні НВК “Гармонія”. 

Прийом громадян здійснювався протягом року у другу суботу місяця з 

10.00 до 11.00 год., про що кожного разу мешканці повідомлялися додатково. 

Завдячуючи адміністрації вищевказаного навчального закладу були створені 

належні робочі умови як для мешканців, так і для депутата.  

Враховуючи те, що мій виборчий округ є одним з найбільших і нараховує 31 

(тридцять одну) вулицю та провулок, мною ще 16 квітня 2016 року було 

спрямоване депутатське звернення, яке стосувалося потреб мешканців 

мікрорайону Росвигово (виборчий округ №8) щодо асфальтування доріг, 

капітального ремонту будинків та їх покрівель, каналізацій, освітлення, 

благоустрою та озеленення прибудинкових територій і в якому було 

висловлено проханням включити в план робіт на 2016 рік - поточний та 

капітальний ремонт вулиць, а також багатоквартирних будинків та їх покрівель, 

освітлення, благоустрій та озеленення прибудинкових територій по вул. Бейли 

Бартока, вул.Болотнікова, вул.Бурча, вул.Виноградній, вул.Водна, вул.Гайдара, 

вул.Глібова, вул.Добролюбова, вул.Жуковського. Вул.Зелена, вул.Зої 

Космодем`янської, вул.Карпенка-Карого, вул.Кропивницького, вул.Кубанська, 

вул.Лебедєва, вул.Легоцького, вул.Мечнікова. вул.Мора Йокаї, вул. Набережна-

бічна, вул.Омська. вул.Осипенко, вул.Панаса Мирного, вул. Панкратова, 

вул.Пугачова, вул.Ужгородська, вул.Уральська, вул.Фадєєва, вул.28 

Панфіловців, провулок Водний, провулок Набережний. 

Зважаючи на те, що окремі вулиці знаходилися у вкрай занедбаному 

стані, а також враховуючи письмові та усні звернення мешканців під час 

прийому громадян, мною протягом 2016-2017 років були спрямовані повторні 

депутатські звернення щодо ремонту таких вулиць: Виноградна, Гашека 

Ярослава (колишня Кубанська), Зелена, Карпенка-Карого,24. 24А. 24 

Б(внутрішньо будинковий ремонт), Контратовича Ернеста (колишня Серп і 

Молот), Мечнікова, Набережна-бічна. 



Окремі зустрічі з керівництвом управління міського господарства були 

присвячені вирішенню проблем на вул.Боршоша- Кум`ятського Юрія (колишня 

Гайдара) та Лебедєва у процесі проведення капітального ремонту вул. Зеленої. 

У поточному році розпочато очікуваний протягом багатьох років ремонт 

вул. Зеленої, що дасть, у свою чергу, більше можливостей для проведення 

ремонту прилеглих до неї вулиць: Боршоша-Кум`ятського Юрія та Лебедєва, 

які продовжують знаходитися у жахливому стані. 

Дуже позитивним з огляду на потреби мікрорайону Росвигово став 

капітальний ремонт пішохідної доріжки та насадження дерев по вул. Панаса 

Мирного. 

Окрасою мікрорайону є оновлена площа Т.Шевченка ( вул.Ужгородська), 

що також зроблено у поточному році. 

Поряд з цими позитивними змінами вкрай необхідним залишається 

проведення ремонту по вже згадуваним вулицям, з приводу яких подавалися 

неодноразові депутатські звернення не тільки цієї, але й минулих каденцій. 

Публікувалися і продовжують публікуватися критичні репортажі у ЗМІ.  

Дуже позитивним є вирішення проблеми, яка має загальнодержавний 

характер, а саме недопущення створення ігрових закладів, що мають 

негативний вплив на різні верстви населення. Так, на прохання мешканців 

вул.Карпенка-Карого , мною було спрямоване на адресу керівництва міста 

депутатське звернення від 24.04.2017 року щодо недопущення відкриття 

ігрового закладу “УНЛ 24” на першому поверсі будинку № 24б по вул. 

Карпенка-Карого, поряд з яким знаходяться НВК “Гармонія” та Мукачівський 

державний університет. 

Завдячуючи підтримці міського голови А.В.Балоги та професійним діям 

працівників ММКП “Муніципальна поліція (директор Роман В.Ф.) відкриття 

вищевказаного ігрового закладу не відбулося, а договір оренди приміщення з 

УНЛ було розірвано. Даний випадок свідчить про те, що законні інтереси 

наших мешканців знаходять відповідну підтримку міської влади. 

Важливим для мешканців мікрорайону Росвигово є реконструкція 

колишньої станції юних техніків, де зможуть навчатися біля 200 вихованців 

навчально-виховного комплексу НВК “Гармонія”. У переобладнаній 

двоповерховій будівлі буде вісім класних приміщень, замінено вікна, мережі, 

дах. 

Тут також завершується будівництво нового корпусу, де буде 

розташована їдальня та зал для заняття спортом. Завдяки вивільненим 

приміщенням, де на даний час навчаються початківці, буде можливість 

розширити дошкільну мережу, що також важливо для мешканців мікрорайону. 

Дуже потрібною і для міста загалом, і для нашого мікрорайону, де знаходяться 



два будинки сімейного типу є Програма «Захисту прав дітей» на 2018-2020 

роки”, на виконання якої з міського бюджету передбачено 2,2 млн. гривень. 

Програма спрямована на забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування. Вона спрямована на розвиток сімейних 

форм виховання. 1,6 млн.грн передбачено для придбання меблів, комп`ютерної 

та побутової техніки та товарів тривалого вжитку для покращення умов 

проживання дітей.  Є підтримка та розуміння з боку керівництва міста щодо 

депутатського звернення від 21.07.2017 року про необхідність проведення 

реконструкції пам`ятника Т.Шевченку, який знаходиться на однойменній, вже 

оновленій, як ми вже згадували вище, площі. 

Звернення окремих мешканців були позитивно вирішені за сприяння 

працівників УПСЗН. 

На жаль, не дивлячись на депутатські та усні звернення та прохання не 

проведено ремонт балконів мешканців будинку №24а, не проведено ремонту 

внутрішньо будинкової території по вул.Карпенка-Карого, 24, 24 А, 24 Б, а 

також не встановлено нового ігрового майданчику за цією ж адресою. 

Є великі сподівання, що активна робота з ремонту вулиць, яка 

проводиться по місту потроху опанує наш виборчий округ, що дасть 

можливість вирішити наболілі питання, які накопичувалися протягом останніх 

десятиліть і про які вказано у моєму звіті. 

Хотів би висловити вдячність за підтримку помічникам депутата, 

адміністрації НВК “Гармонія”, колегам депутатам та колегам по роботі і 

звичайно, мешканцям мікрорайону. Я розумію, що вам болить, але сподіваюся, 

що той темп робіт, який здійснюється в нашому місті вже не тільки підійшов 

впритул — він на нашій території.  

З повагою, Іван Лендьєл. 


