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 Моя діяльність, як депутата Мукачівської міської ради, спрямована на 

захист інтересів громади, виконання доручень виборців в межах 

депутатських повноважень, наданих Законом України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

 Свою роботу будувала по двох напрямках: 

 участь у сесійних засіданнях та у діяльності постійної комісії з питань 

освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку; 

 робота на окрузі, яка включала зустрічі з виборцями та  особистий 

прийом. 

За звітній період брала участь у всіх засіданнях Мукачівської міської  

ради. Активно долучалася до розробки проектів рішень, напрацьованих 

постійною комісією. Мною, як головою постійної депутатської комісії з 

питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку, було 

організовано та проведено 12 засідань комісії, на яких розглянуто більше 50 

питань. Всі проблеми, які піднімалися на засіданнях комісії, виносилися на 

обговорення пленарного засідання. 

Прийняла  активну участь у громадських слуханнях  щодо розвитку 

центру позашкільної освіти. 

Щомісяця, другого вівторка, в порядку черговості проводила прийоми 

громадян за адресою: м. Мукачево вул. Ужгородська, 26. Систематично 

вивчала громадську думку щодо того чи іншого питання життя жителів 

мікрорайону. За звітній період проведено 4 зустрічі з виборцями  округу, 

суботник з прибирання територій, посадку зелених  насаджень 

Особистий прийом відвідало 57 громадян. Мешканці підіймали 

актуальні питання сьогодення: ремонт  будинків, стан  благоустрою, 

порушення їх прав з різних питань, тощо. На сьогоднішній день мною 



направлено 20 депутатських звернень, які стосуються даної проблематики. За 

моєї ініціативи вирішено проблеми, з якими звернулися жителі нашого 

мікрорайону, а саме: 

 обстежено покрівлю будинку №7, по вул. Підопригори. За 

результатами обстеження буде запропоновано включити покрівлю 

вище вказаного будинку до переліку капітальних ремонтних робіт; 

 рішенням позачергової сесії Мукачівської міської ради виділено кошти 

на виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт 

«Реконструкція внутріквартального проїзду по вул. Сеченова, 21, 

Підопригори, 7». На сьогоднішній день є затверджений позитивний 

експертний звіт по даному об'єкту. Виділення коштів для виконання 

робіт буде здійснено при формуванні бюджету на 2017 рік; 

 підготовлено проектно-кошторисну документацію щодо влаштування 

стоянок для автомобілів по вул.Підопригори, 5; 

 проведено санітарну обрізку  дерев силами TOB «I.T.B. Сервіс 

Плюс» за адресами: вул. Універститетська, 5а, вул. Підопригори, 5, 

вул. Підопригори, 7. Обрізку кущів проведено за адресами: вул. 

Латорична,3, вул. Підопригори 5, вул. Підопригори,7; 

 зовнішні мережі водопостачання та каналізації включені в проект 

«Реконструкція внутріквартального проїзду по вул. Підопригори, 5». 

Виконання роботи планується у 2017 році; 

 рішенням 6-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 

скликання від 12 січня 2016 р. № 96 виділено кошти на проведення 

проектно-вишукувальних робіт по капітальному ремонту покрівлі 

будинку №3 по вул. Латорична, на даний момент виготовлено 

проектно-кошторисну документацію та надано  позитивний 

експертний звіт; 

 облаштування майданчику по вулиці Університетська,5а включено 

до програми «встановлення дитячих ігрових майданчиків в м. 



Мукачево на 2016 рік». На даний час роботи по встановленню 

дитячого майданчику проводяться; 

 рішенням 16-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 

скликання від 08 вересня 2016 р. № 323 виділено кошти на проведення 

проектно-вишукувальних робіт по капітальному ремонту покрівлі 

будинку,7г по вул. Університетська. На даний час проводяться 

ремонтні роботи. 

На сьогоднішній день, по нашому виборчому округу за 

рахунок коштів міста профінансовано та виконано робіт на 

загальну суму 4487313,31грн., а саме:  

 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 5 по вул. 

Підопригори; 

 капітальний ремонт покрівлі будинку № 7 Б по вул. Університетська; 

 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 5 А по вул. 

Університетська; 

 капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. 

Університетська, 7А; 

 капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. 

Університетська, 7В; 

 капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. 

Університетська, 7Г; 

 капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. 

Університетська, 7Б; 

 капітальний ремонт стальної квартальної водопровідної мережі вздовж 

будинків №7а, 76, 7в, 7г по вул. Університетській;  

 поточний ремонт тротуарів по вул. Філатова;  

 поточний ремонт тротуарів по вул. Сеченова;  

 поточний ремонт вул. Університетська;  

 поточний ремонт вул. Ужгородська. 



Прийняла участь у громадських слуханнях,  на яких представлено та 

обговорено звіт про роботу міського голови Андрія Балоги. 

 Мешканці району знають, що я завжди готова допомогти і 

підтримати кожного, надати допомогу, залучаючи різні організації  та 

установи задля вирішення нагальних питань громади. 

 

 

 

З повагою, 

депутат Мукачівської міської ради                                 Тетяна Щербан 

 


