
ЗВІТ Тіба Терезії Василівни,  

депутата Мукачівської міської ради 7 - го скликання  

за період з листопада 2016 по листопад 2017 року 

 

Чинним законодавством передбачено обов’язок депутатів місцевої 

ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою 

роботу перед виборцями відповідного виборчого округу  (об'єднаннями 

громадян). 

Діяльність депутата Мукачівської міської ради . 

Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання 

ради (стаття 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), 

прийняла участь у всіх, без виключення,  пленарних засіданнях 

Мукачівської міської ради. Зокрема, за звітній період відбулось 19 

пленарних засідань, на яких розглянуто 409 питань. Із значної кількості 

розглянутих питань прийнято позитивні рішення. У складі конструктивної 

більшості Мукачівської міської ради за звітній період приймались важливі 

рішення.  Зокрема, прийняття міського бюджету на 2016 рік., в якому 

передбачені суттєві зміни щодо збільшення видатків на покращення 

комфортності проживання мешканців міста над Латорицею. Це дозволило 

відремонтувати: 

- 55 внутрішньоквартальних проїздів; 

- 25 тротуарів; 

- покрівлю на 30 будинках; 

- відремонтувати 49 вулиць; 

- капітально відремонтувати вул. Пряшівську; 

- направляти кошти на роботи по цілодобовому забезпеченню водою 

мешканців міста. 

Також, значно покращено фінансування галузі "Освіта". За звітній 

період виділено 6 млн.грн на сучасну оргтехніку (проектори, ноутбуки), 8 

млн.грн на меблі та понд 2,1 млн. грн на супутні товари для забезпечення 

щоденних потреб навчальних закладів. Виділено 9,4 млн. грн на 



безкоштовні обіди для всіх учнів 1-4 класів та школярів із сімей, батьки 

яких є учасниками АТО та малозабезпечених родин старшокласників (5-11 

класи).  

Значно збільшено фінансування медичної галузі міста: 

- 19 млн. грн виділено на забезпечення пацієнтів медикаментами; 

- 9,7 млн. грн - на забезпечення громадян за пільговими рецептами; 

- 19 млн. грн виділено на фінансування медичних програм. Серед 

найважливіших - це програма придбання сучасного обладнання для 

стаціонару та поліклінічного відділення Мукачівської ЦРЛ; 

- відкрито першу у місті соціальну аптеку. 

У 2016 році всі хворі на стаціонарному та пільговики на амбулаторному 

лікуванні повністю забезпечені медикаментами, перев'язувальним 

матеріалом і медичними виробами. Все це - за рахунок місцевого бюджету. 

Крім того, приймались рішення щодо забезпечення житлом (квартирами) 

сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в 

АТО, а також для інвалідів 1-2 груп із їх числа, що потребують покращення 

житлових умов. 

Важливе рішення прийнято міською радою, яке передбачає виділення 

земельних ділянок для житлового будівництва учасникам АТО. Це рішення 

вигідно відрізняє наше місто з-поміж інших міст України, де такі питання 

майже не вирішуються. 

Важливе та перспективне рішення про багатофункціональну електронну 

пластикову картку "Картка мукачівця", яка передбачає отримання переваг 

та знижок для мешканців міста. 

 

У 2016 році вдалось підтримати обдаровану молодь нашого міста 

шляхом збільшення розміру стипендій до 500 грн. щомісячно. Такі 

стипендії отримують кращі учні міста: за навчальні досягнення, у галузі 

мистецтва і культури та фізичної культури і спорту. 

Не менш важливим є рішення  про створення міського комунального 

підприємства пасажирських перевезень. Це рішення насправді відповідає 



прагненням більшості мешканців міста та, особливо тих,  хто нині 

невдоволений якістю надання послуг міськими  перевізниками. 

В інтересах громади міста мною були підтримані звернення 

Мукачівської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України та Закарпатської облдержадміністрації  щодо: 

- вирішення питання фінансування професійно-технічної освіти; 

- фінансового забезпечення пільгових перевезень міським 

пасажирським транспортом; 

- неприпустимості внесення змін до Конституції України про надання 

особливого статусу Донецької та Луганської областей. 

Згідно пункту 2 частини 1 статті 18 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» за рішенням сесії міської ради  я є секретарем  

постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку. За звітній період проведено 22 засідання постійної депутатської 

комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

На даній комісії було розглянуто 202 питання. До складу комісії входять 

7 членів із числа різних фракцій, представлених у Мукачівській міській 

раді. Впродовж року вдалось забезпечити належну роботу комісії. Жодного 

зриву чи перенесення засідань не допущено. Питання розглядались 

своєчасно. Доручення, які давались структурним підрозділам виконавчого 

комітету виконувались якісно та точно у доведений термін.  

Систематично відгукувалась на пропозиції міської ради на участь у 

різноманітних заходах. Приймала участь, як депутат міської ради: 

- в урочистих зборах до Дня соборності України та 70- річниці 

утворення Закарпатської області (22 січня); 

- мітингу-реквіємі до Дня вшанування  Героїв Небесної Сотні, загиблих 

під час революції Гідності у листопаді 2013- лютому 2014 року 

(19.02); 

- урочистостях до Дня виведення військ з Афганістану (15.02); 

- мітингу до 30- річчя Чорнобильської катастрофи (26.04); 

- до Дня пам'яті жертв 2 світової війни (8.05); 



- весняній толоці з прибирання вулиць, тротуарів, скверів та посадці 

молодих дерев, квітів  (квітень- травень); 

- параді вишиванок та урочистостях до Дня державного прапора та Дня 

незалежності України (23,24.08); 

- урочистих заходах до Дня захисника України (14.10); 

- акції " Запали свічку" до Дня голодоморів та жертв політичних 

репресій в Україні ( 26.11). 

Як депутат приймала участь у обговоренні питань розвитку 

комунального підприємства " Мукачівводоканал" під час презентації у 

сесійній залі міської ради (вересень). 

Про роботу у виборчому окрузі. 

(пункт 1 частини 2 статті 11 Закону України  

«Про статус депутатів місцевих рад») 

З метою вирішення проблем виборців мною розглянуто 10 звернень 

громадян (пункт 5 частина 1 статті 10 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»), на підставі яких мною   підготовлені наступні 

депутатські звернення до органів місцевого самоврядування: 

- необхідність капітального ремонту дорожнього покриття по вул. 

Росвигівська, 28 від магазину “Ідеал” до магазину “Говерла, встановлення 

урн для сміття та облаштування дитячого ігрового майданчика в цьому ж 

мікрорайоні; 

- проведення капітального ремонту ліфтів у 1-му та 2-му під'їздах 

будинку №2 по вул.Береша,  поточного ремонту систем водопостачання та 

каналізації 2-го підїзду, поточного ремонту плоского даху, освітлення даної 

вулиці та облаштування дитячого ігрового майданчика біля будинку; 

- потреби освітлення території та встановлення зовнішнього 

відеонагляду по вул. Митрополита Володимира,10 (ДНЗ №34); 

- освітлення внутріквартальних проїздів по вул. Митрополита 

Володимира буд.№№2,4,6,8; 

-  про виділення путівки для санаторно-курортного лікування інваліду 

ІІ групи Білейчук Руслані Р. вул. Дулішковича,25; 



- надано пропозиції щодо поточного та капітального ремонту вулиць, 

багатоквартирних будинків та їх покрівель, каналізації, освітлення 

,благоустрою та озеленення прибудинкових територій по вул. Береша, 

Митрополита Володимира, Довговича, Дулішковича, Егана, Лінтура, 

Потушняка, пров.Яворницького, пров.Г.Петрова; 

- про вирішення спору між мешканцями буд. №3 по вул.Береша  та 

власниками приміщення №1 даного будинку (приватний нотаріус); 

- про вирішення питання щодо виконання робіт не в повному обсязі 

на стоянці для автомобілів біля буд. №2 по вул.Митрополита Володимира, 

дооблаштування пішохідної доріжки від будинку до автобусної зупинки та 

відновлення пошкодження зеленої зони при асфальтуванні прибудинкової 

території; 

- необхідність зрізати дві старі дерева (дика черешня) біля будинку 

№6 по вул.Митрополита Володимира. 

 На звернення були отримані відповіді, які своєчасно доводились до 

відома заявників. Депутатське звернення щодо надання в постійне 

користування земельної ділянки для будівництва комплексу будівель 

єпархії Української православної церкви Київського Патріархату по вул. 

Береша,2Б   перебуває у стадії розгляду виконавчими структурами міської 

ради.  

На звернення виборців Оксенчук О.Ю. (вул.Митрополита 

Володимира,8/100), Павлюк Н.В. (вул.Митрополита Володимира,22/22) 

надано посильну допомогу в організації лікування. Через благодійний фонд 

“Доля” надано допомогу малозабезпеченій сім'ї Гаршин М. 

(вул.Росвигівська,28/12). На усне звернення мешканців буд.№8 по 

вул.Митрополита Володимира організовано зрізування старого тополі.  

На прохання малозабезпечених мешканців мого округу до Великодня 

вручено 30 пасок напередодні свята. 

Під час осінньої толоки посаджено 21 сакуру, наданих 

безкоштовно народним депутатом України Віктором Балогою, на вул. 

Ак. Павлова. 



За моєї особистої ініціативи та колег по депутатському корпусу за 

звітний період у мікрорайоні Росвигово управлінням міського господарства 

Мукачівського міськвиконкому проведено наступні роботи: 

 проведено капітальний ремонт покрівлі будинку №29  по вул.Осипенка на суму 

135 866,81 грн.; 

 проведено капітальний ремонт покрівлі будинку №38 та № 20 по 

вул.Росвигівська на суму 480 622,58 грн. 

 проведено капітальний ремонт покрівлі будинку №8  по вул. Митрополита 

Володимира на суму 652 917,00 грн. 

 капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул.Митрополита 

Володимира, 2 на суму 457 401,00 грн.; 

 капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул.Митрополита 

Володимира, 4 на суму 416 057,20 грн.; 

 поточний ремонт вулиці Тиха на суму 31 574,40 грн.; 

 поточний ремонт вул.Митрополита Володимира на суму 110 414,00 грн.; 

 поточний ремонт вул.Росвигівська на суму 92 660,00 грн.; 

 поточний ремонт вул.Осипенка на суму 162 492,20 грн.; 

 поточний ремонт вул.Щепкіна на суму 4 063,00 грн.; 

 поточний ремонт вул. Потушняка на суму 27 608,00 грн.; 

 поточний ремонт вул.Береша на суму 26 861,00 грн.; 

 поточний ремонт перехрестя вул.Зелена-Росвигівська,20 на суму 167 685,60 

грн. 

На даний момент проводяться роботи: 

 капітальний ремонт покрівлі будинку № 7 по вул.Росвигівська на суму 231 

448,10 грн.; 

 капітальний ремонт покрівлі будинку № 2 по вул.Росвигівська на суму 173 

217,29 грн.; 

 капітальний ремонт покрівлі будинку № 30 по вул. Митрополита Володимира 

на суму 163 884,57 грн.; 

 капітальний ремонт покрівлі будинку № 10 по бульвару Гойди Юрія на суму 80 

431,58 грн. 

 капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. Росвигівська, 26 на 

суму 739 931,00 грн.; 

 капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. Росвигівська, 28 на 

суму 1 189 291,00 грн.; 

 капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. Митрополита 

Володимира,44 на суму 800 468,00 грн. 



 реконструкція стальної квартальної водопровідної мережі вздовж будинку № 18 

по вул. Росвигівська на суму 226 615,00 грн. 

Перелік запланованих робіт в мікрорайоні «Росвигово»: 

 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 5 по бульвару Ю. Гойди; 

 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 5 А по бульвару Ю. Гойди; 

 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 17 по вул. Росвигівська; 

 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 40 по вул. Митрополита-

Володимира; 

 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 19 по вул. Росвигівська; 

 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 26  по вул. Росвигівська; 

 ремонт дорожнього покриття по пров. Туряниці, вул.Зелена (від вул.Панаса 

Мирного до м-ну Говерла), вул. Яворницького; 

 капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по: вул. Митрополита 

Володимира, 16, вул. Митрополита Володимира, 30, вул. Митрополита 

Володимира, 32, вул. Митрополита Володимира, 34, вул. Митрополита 

Володимира, 36, вул. Митрополита Володимира, 40, вул. Росвигівська, 24, вул. 

Росвигівська, 34, вул. Росвигівська, 36, вул. Росвигівська, 38. 

Відділом капітального будівництва Мукачівського міськвиконкому 

проведено наступні роботи: 

реконструкція системи водопостачання, каналізації ДНЗ № 34 на суму 1 020 136,00 

грн.; 

реконструкція системи опалення ДНЗ № 34 на суму 919 545,00 грн.; 

реконструкція мереж теплопостачання підвального приміщення ДНЗ № 34 на суму 

540 347,00 грн; 

капітальний ремонт приміщень ЗОШ № 11.  

На даний момент проводяться роботи по капітальному ремонту 

приміщень ДНЗ № 34 на суму 1 499 390,00 грн., капітальний ремонт приміщень 

ДНЗ № 8 на суму 1 451 102,00 грн., реконструкція котельні ДНЗ № 34 на суму 

1 273 660,00 грн., реконструкція котельні ДНЗ № 8 на суму 1 172 598,00 грн., 

капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації ЗОШ № 11 на суму 

396 397,00 грн. 

Планується капітальний ремонт приміщень літер «А.В.Г» ЗОШ № 11, 

реконструкція газової котельні ЗОШ № 11, реконструкція приміщення під 

соляну кімнату ДНЗ № 34, реконструкція приміщення під фізіотерапевтичний 

кабінет ДНЗ № 8. 



На вулицях Юрія Гойди та Береша забезпечено цілодобове 

водопостачання. 

Про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання 

(пункт 4 частина 1 статті 11 Закону України  

«Про статус депутатів місцевих рад»). 

Інформацію про виконання планів і програм економічного і 

соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, інших 

рішень ради (пункт 2 частини 1 статті 10 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»),  інформую виборців через роботу помічників в 

окрузі, усне спілкування з виборцями, а також через особисті прийоми 

громадян, організовані у перший вівторок та третій четвер місяця у каб. 

№72  з 13.00 до 14.00 год. Значне сприяння в організації виконання цієї 

норми закону є друковані інформаційні буклети: "Єдина команда 

Закарпаття", "РОБИМО", та " Довідник мукачівця". Планується доставка до 

кожного дворогосподарства інформації про пророблену роботу за звітній 

період. 

Про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації 

виконання рішень ради, її органів.   

(пункт 3 частини 1статті 10 Закону України  

«Про статус депутатів місцевих рад») 

Прийняла участь у громадських слуханнях, що стосувались мого 

виборчого округу. Під час зустрічі міського голови Андрія Балоги з 

виборцями мікрорайону, яка проведена в актовому залі НВК №11 08 

листопада 2016 року представлений звіт про роботу, обговорені питання з 

виборцями та визначені пріоритети, над якими слід зосередити увагу у 2017 

році: 

- вуличне освітлення; 

- організація якісних послуг міським пасажирським транспортом; 

- благоустрій прибудинкових територій; 

- ремонт доріг та тротуарів; 

- облаштування пішохідного переходу біля магазину “Барва”; 



- демонтаж недобудованої споруди за будинком №2 по вул. 

Митрополита Володимира; 

- облаштування ігрових майданчиків та ін. 

Вищезазначені питання розцінюються мною, як доручення виборців 

свого виборчого округу (стаття 17 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад») і будуть пріоритетними при плануванні депутатської роботи 

на наступний 2017 рік. 

 

Депутат Мукачівської міської ради  

7-го скликання              ______________ (Т.Тіба) 


