
                                                             ЗВІТ 

депутата  Мукачівської  міської  ради VІI скликання 

Мореки Миколи Миколайовича  

Звітний період  -2016 рік 

Повне ім’я, дата народження, місце роботи:  Морека Микола Миколайович, 

02.06.1961 р.н., директор Мукачівської ЗОШ I-III ст. №1 ім.О.С.Пушкіна 

 

Виборчий округ: № 10 (вул.Грушевського, Парканія Івана, Валенберга, Космонавта 

Беляєва, Жупана Йосипа, Єпархіальна, Вітенбергера, Мудрого Ярослава (1-33), 

пл.Федорова. 

Контактні дані депутата: 

– контактний телефон: 050-954-80-50 

– адреса приймальні: приміщення  Мукачівської  ЗОШ I-III ст.№1 ім.О.С.Пушкіна 

(кабінет № 25). Прийом  громадян здійснюється  кожний  перший вівторок місяця з 15-00 

год. 

Партія, від якої був обраний: Мукачівська міська організація партії «Єдиний Центр». 

Партійність: Член«Єдиного Центру».  

Дата обрання депутатом Мукачівської міської ради: листопад  2015 р. 

Членство у фракціях (групах): член фракції «Єдиний Центр» у Мукачівській міській 

раді. 

Назва комісії, до якої обраний депутат та назва посади в комісії: Постійна депутатська 

комісія з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та 

транспорту  Мукачівської міської ради. 

 Заступник голови комісії. 

 

 З метою інформування  про свою депутатську діяльність, відповідно до статті 16 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», як депутат міської ради, звітую про 

проведену роботу в період з листопада 2015 року по грудень 2016 року. 

 З самого початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності керуюсь 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян». 

 Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, вважаю 

участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії, а тому на 

особистому та постійному контролі тримаю рішення міської ради з питань, що належать 

до повноважень комісії. 

За звітний  період прийняв участь у роботі 19 сесій  міської  ради. Не пропустив 

засідання жодної сесії. 

З метою захисту інтересів  виборців мною було подано 7 депутатських  звернень на 

ім’я Мукачівського міського голови, його заступників та виконавчих органів  міської 

ради, що стосуються проблем та пропозицій щодо їх вирішення у сфері житлово- 

комунального господарства округу. Зокрема, включення до планів  робіт об’єктів, що 

потребують капітального, або часткового ремонтів – дорожні покриття, прибудинкові 

території, покрівлі та внутрішньо будинкові інженерні мережі багатоповерхівок, 

подальшого відновлення вуличного освітлення, тощо. Мною проведено 16 прийомів  

громадян мікрорайону. 



В основному мої  депутатські звернення  стосувалися  проблем благоустрою на 

вулицях Грушевського, Парканія Івана, Валенберга, Космонавта Беляєва, Жупана Йосипа, 

Єпархіальна. 

Окремі  з даних робіт уже виконані, інші перебувають на стадії розробки проектно-

кошторисної документації.  Також  подав  пропозиції  до проекту  бюджету  міста на 2017 

рік щодо передбачення коштів для проведення подальших робіт з благоустрою  

мікрорайону та розвитку освіти міста. 

 Так, зокрема, за час мого депутатства вирішено небагато по кількості, але 

важливих по значенню для мешканців округу питань: за мого сприяння до «Програми 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2016 рік» було 

включено і відремонтовано наступні об’єкти:  

 

• Поточний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Грушевського,22а на 

суму 199 668,80 грн.; 

• Поточний ремонт тротуарів по вул. Парканія на суму 199 630,80 грн.; 

• Поточний ремонт вул. Парканія на суму 197 358,00 грн.; 

• Поточний ремонт тротуару по вул. Грушевського на суму 176 831,00 грн.; 

                 Поточний ремонт внутріквартального проїзду по вул. Парканія,14 на 

суму                 137 665,20 грн.; 

                Заміна ламп вуличного освітлення по вул. Парканія  Івана. 

              

 

    Проводяться роботи по виготовленню проектно–кошторисної документації :         

 

• ремонту  внутріквартального проїзду по вул.Парканія, 18; 

• ремонту  внутріквартального проїзду по вул.Грушевського, 27; 

 

 

•  реконструкції системи теплопостачання шляхом встановлення резервної 

модульної твердопаливної котельні ДНЗ № 5 потужністю 600 кВт; 

• реконструкції системи опалення ДНЗ № 5; 

• реконструкції системи водопостачання, каналізації та санвузлів ДНЗ № 5; 

• капітального ремонту приміщень ДНЗ № 5; 

• реконструкції приміщення під соляну кімнату в ДНЗ № 5; 

• реконструкції системи водопостачання, каналізації, санвузлів та харчоблоку 

ДНЗ № 11; 

• реконструкції системи опалення ДНЗ № 11; 

• капітального ремонту приміщень ДНЗ № 11; 

 

Як член комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, 

архітектури та транспорту приймав участь у всіх її засіданнях, а також   разом з 

представниками міської ради  виїжджав   на ті об‘єкти, які потребували обстежень та 

прийняття   рішень на місцях. Активно вивчаю проблеми міста та мікрорайонів округу, 

розробляю програму першочергового реагування на проблемні питання з метою внесення 

їх до програм  профільних управлінь міськвиконкому і подальшого виділення коштів на їх 

вирішення. 

Як освітянин, директор школи, разом з колегами-освітянами, лобіюю прийняття 

рішень, які спрямовані на подальший розвиток освіти в місті, покращення матеріально-

технічної бази навчальних закладів, безкоштовного  харчування  учнів  загальноосвітніх 

шкіл, підтримки  обдарованої, талановитої  учнівської молоді та інших важливих для 

освіти  міста питань. 



Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу з 

виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на тій чи іншій роботі, 

належності до тої чи іншої партії, або об’єднання, забезпечення своєчасного, 

обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян, вивчення причин, які породжують 

скарги, і внесення своїх пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення. 

Як депутат, громадянин та мешканець міста постійно беру активну участь у всіх 

заходах (толоках), які проводяться міською радою, політичною партією «Єдиний центр» 

по покращенню благоустрою  міста.  

На закінчення хочу додати, що, на мою думку, при прийнятті рішень, які 

торкаються інтересів всієї громади, є необхідним більш широке використання форм 

прямої демократії, а саме: громадські слухання, загальні збори, консультативні 

опитування та місцеві референдуми. Вважаю, що це є той шлях, за допомогою якого 

можна не тільки зменшити кількість скарг і звернень, але й підняти рівень самосвідомості 

і відповідальності громадян за їх виконання. Власне в цьому, я вважаю, і є суть розуміння 

поняття «самоврядування».  

 

Депутат  Мукачівської міської ради VII скликання 

 Морека  Микола  Миколайович                               

 


