
Звіт депутата Мукачівської  міської ради Попович Надії Василівни 

за листопад 2015 року по листопад 2016 року  

 

До складу Мукачівської  міської ради 7-го скликання я була обрана 

депутатом від Мукачівської  політичної партії «Єдиний центр» в листопаді 2015 

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», Регламентом роботи Мукачівської міської ради та 

іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та 

ради. Рішенням 1-ої сесії міської ради 7-го скликання мене було призначено 

членом постійної комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та 

духовного розвитку. 

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. 

Так, під час виконання депутатських обов’язків мною відвідано всі 

засідання  та підтримано рішення, обговорені на засіданнях постійної комісії. 

Протягом цього періоду мною було проведено 12 прийомів на яких було 

прийнято 15 громадян.  Суть звернень:  

1. по вулиці Осипенка, 35а спланувати зелену зону та завести грунт; 

2. по вулиці Осипенка, 35в встановити кришку люка; 

3. по вулиці Осипенка, 39в завести грунт та облаштувати дитячий 

майданчик; 

4. по вулиці Осипенка, 39б взяти на баланс міста будинок; 

5. по вулиці Осипенка, 41-43 облаштувати тротуарну доріжку перед 

будинками; 

6. по вулиці Осипенка, 58 (ЗОШ № 11)  замінити огорожу, встановити 

освітлення території; 

7. по вулиці Росвигівській, 18 облаштувати територію перед будинком 

(пустир); 

8. по вулиці Росвигівській, 18-20, 24-26 (квадрат) обладнати ігровий 

майданчик; 

9. по вулиці Росвигівській, 34 провести ремонт тротуарної доріжки та 

прибудинкової території, встановити освітлення; 

10. по вулиці Росвигівській від магазину «Ідеал» до магазину «Говерла»  

провести ремонт дороги. 

Питання № 1,2,3,10 – виконано, питання № 4 – надано консультацію про 

перелік документів,  необхідних для  передання будинку у власність  

територіальної громади міста. Інші питання у зверненнях включено  до плану 

роботи до кінця поточного року. 

На звернення громадянки, яка проживає по вулиці Росвигівська, 36/33 

про надання їй матеріальної допомоги, прохання виконано;  на звернення 



громадянки Пиняшко Світлани Володимирівни про виділення візка для її сина, 

інваліда І-ї групи по зору – виконано. 

Крім цього управлінням міського господарства Мукачівського 

міськвиконкому проведено капітальний ремонт покрівель по вулиці  Осипенка, 

29  та вулиці Росвигівська, 20,38. Проведено поточний ремонт вулиці Осипенка  

та Щепкіна, перехрестя вулиць Зелена – Росвигівська, 20. 

У даний час працюю над тим, щоб в мікрорайоні Росвигово продовжити 

ремонтні роботи по заміні дахів, капітального ремонту ЗОШ № 11 та 

встановлення освітлення.  

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. 
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