
 

ЗВІТ 

депутата Мукачівської міської ради 7-го скликання 

Маняка Івана Георгійовича 

 

 За період, що пройшов після виборів до Мукачівської міської ради з 

жовтня 2015 року, мною, як депутатом по виборчому округу, що об`єднує вулиці 

П.Дорошенка, Лисенка, Одеську, Коцюбинського, Митрака, Гребінки, 

Л.Українки, М.Трояна проводилась постійна робота по реалізації та виконанню 

наказів виборців, систематично проводився прийом громадян згідно 

встановленого графіка, а також безпосередньо за місцем проживання заявників, 

спільно з керівниками відділів та управлінь виконкому розглядалися питання, 

що стосуються благоустрою, впорядкуванню та озелененню мікрорайону 

виборчого округу.  

 На виборчому окрузі мною було проведено зустріч з виборцями у березні 

місяці поточного року, на якій було ознайомлено мешканців мікрорайону з 

перспективою проведення робіт по благоустрою, а також проінформовано про 

поточну роботу міської ради. На зборах виборців 15 листопада цього року із 

звітом про пророблену роботу виступив міський голова А.Балога.  

 За минулий рік спільними зусиллями команди міського голови А.Балоги 

та при моїй безпосередній ініціативі та участі в мікрорайоні мого виборчого 

округу проведені наступні роботи: 

 
Управлінням міського господарства Мукачівського міськвиконкому: 

• поточний ремонт перехрестя вул.Одеська-Коцюбинського на суму 24 007,00 грн.; 

• поточний ремонт внутріквартального проїзду по вул.Одеська, 6г на суму 10 038,00 

грн.; 

• поточний ремонт вул.Трояна Михайла на суму 57 750,00 грн.; 

• поточний ремонт вул.Одеська на суму 79 586,00 грн.; 

• поточний ремонт внутріквартального проїзду по вул.Одеська, 2 на суму 86 761,20 

грн.; 

• поточний ремонт тротуарів по вул.Одеська на суму 123 640,00 грн.; 

• реконструкція внутріквартального проїзду по вул.Лисенка, 12 на суму 573 075,35 грн.; 

• реконструкція внутріквартального проїзду по вул.Одеська, 3 б на суму 788 683,75 

грн.; 

• реконструкція внутріквартального проїзду по вул.Одеська, 5,5а на суму 905 133,10 

грн.; 

• реконструкція внутріквартального проїзду по вул.Лисенка, 7,9 на суму 1 201 655,11 

грн. 

• реконструкція внутріквартального проїзду по вул.Одеська, 4а, 4б. 

 

Перелік робіт, які виконуються в мікрорайоні: 

• капітальний ремонт покрівлі житлового будинк № 10 по вул. Лисенка  на суму 235 

116,00 грн.; 

• капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Лисенка  на суму 294 

009,60 грн. 

 

 



 

Перелік запланованих робіт в мікрорайоні: 

• ремонт вулиці Дорошенка Петра; 

• ремонт вулиці Одеська; 

• ремонт вулиці Коцюбинського; 

• ремонт вулиці Лесі Українки; 

 

На даний момент проводяться роботи:   

• реконструкція існуючої газової котельні ДНЗ № 28 на суму 850.000,00 грн. 

 

Перелік запланованих робіт: 

• реконструкція системи водопостачання, каналізації та санвузлів ДНЗ № 28 

 

Як депутат міської ради і надалі продовжую роботу спільно з відділами та 

управліннями виконкому по реалізації запланованих робіт, а також 

перспективному плануванню їх на майбутні роки. 

 

 

Депутат Мукачівської  

міської ради 7-го скликання       І.Маняк 


