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Вих. № 65  від" 18.09.2020. 

 

  ДЕПУТАТСЬКИЙ   ЗВІТ 

 
Звіт про виконання депутатських повноважень 

депутата міської ради VII скликання   

за період з 05.11.2015. по 18.09.2020  рік 

 

          Згідно плану роботи Мукачівської міської ради сьомого скликання за 

період з 25.10.2015. по 18.09.2020  рік та у відповідності до Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» подаю звіт.                                                                                                                                            

           Моя діяльність, як депутата Мукачівської міської ради по 17 виборчому 

округу, була спрямована на захист інтересів членів громади нашого міста та 

виконання їх доручень у межах депутатських повноважень. Я є членом 

постійнаої депутатської комісії з питань бюджету  та   соціально-

економічного розвитку. 

    За цей період, як депутат, приймав участь у всіх пленарних засіданнях сесії : 

      1. Були написані  депутатські звернення: 

     -  депутатське звернення вих. №1 від" 04.01.2016"  голові Мукачівської 

міськради Балозі А.В. щодо заборони руху вантажних автомрбілів і составів 

транспортних засобів  на ділянці вулиці Сороча між вулицями Підгорянська та 

Матросова ;(вирішено) 

     -  депутатське звернення вих. №2 від" 11.01.2016"  голові Мукачівської 

міськради Балозі А.В. щодо встановлення відповідних дорожніх знаків на вул. 

Духновича біля будівлі № 87 .Дорожні знаків 1.32 "Пішохідний перехід", 

1.33 "Діти" та облаштувати елементами примусового зниження швидкості (або 

так званий “лежачий поліцейський”).Ця необхідність зумовлена тим, що в цій 

будівлі знаходиться “Обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями” ;(вирішено) 

     -  депутатське звернення вих. №3 від" 18.01.2016"  голові постійної депутатської 

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

транспорту Лізанець О.О. щодо регулювання дорожнього руху, вантажних автомрбілів по 

вулиці Сороча, облаштування автошляхів інформаційно-вказівними знаками при вїзді в 

місто з метою інформування водіїв автомобільного транспорту про місце та умови 

пересування ;(вирішено) 
     -  депутатське звернення вих. №4 від" 22.01.2016"  голові постійної депутатської 



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

транспорту Лізанець О.О. щодо регулювання дорожнього руху, автомрбілів по вулиці 

Духновича біля будівлі № 87 , облаштування інформаційно-вказівними знаками 

1.32 "Пішохідний перехід", 1.33 "Діти" та облаштувати елементами примусового зниження 

швидкості (або так званий “лежачий поліцейський”) з метою інформування водіїв 

автомобільного транспорту про  умови пересування.Ця необхідність зумовлена тим, що в цій 

будівлі знаходиться “Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями” ;(частково вирішено) 
     -  депутатське звернення вих. №5 від" 10.02.2016"  голові Мукачівської 

міськради Балозі А.В. щодо включення об’єкту «Капітальний ремонт вулиці 

Руська у м. Мукачево» до переліку об’єктів доріг комунальної власності, 

будівництво, реконструкція, ремонт і утримання яких буде проводитися             

у 2016 р. ; (вирішено) 

       -  депутатське звернення вих. №7 від" 5.04.2016"  голові Мукачівської 

міськради Балозі А.В. щодо необхідності проведення ремонту дорожнього 

покриття внутріквартального проїзду по вулиці Духновича буд.112  та 

Ударників буд.1 у м. Мукачево; (вирішено)                                                                                 

    -  депутатське звернення вих. №8 від" 7.04.2016"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо необхідності проведення ремонту дорожнього покриття 

внутріквартально проїзду по вулиці Індустріальна буд.5 та 46 у м. 

Мукачево;(вирішено) 

      -депутатське звернення вих. №9 від" 12.04.2016"  голові Мукачівської 

міськради Балозі А.В. щодо необхідності проведення ремонту   дороги   по 

вулиці Декабристів у м. Мукачево;(вирішено) 

      -депутатське звернення вих. №10 від" 15.04.2016"  голові Мукачівської 

міськради Балозі А.В. щодо включення об’єкту «Капітальний ремонт вулиці 

Гулака-Артемовського у м. Мукачево» до переліку об’єктів доріг комунальної 

власності, будівництво, реконструкція, ремонт і утримання яких буде 

проводитися у 2016 р;(не вирішено) 

            -депутатське звернення вих. №11 від" 24.05.2016"  заступнику міського 

голови Барчій Е.В. щодо необхідності заборони руху вантажних                                                                    

автомобілів по вулиці Сороча  у м. Мукачево;(вирішено) 

       -депутатське звернення вих. №12 від" 25.05.2016"  заступнику міського 

голови Барчій Е.В. щодо встановлення на вулиці Духновича біля будівлі № 87 

елементів примусового зниження швидкості (або так званий „лежачий 

поліцейський”) у м. Мукачево;(частково вирішено) 

       -депутатське звернення вих. №13 від" 25.05.2016"  заступнику міського 

голови Барчій Е.В. щодо включення об’єкту «Капітальний ремонт вулиці 

Руська у м. Мукачево» до переліку об’єктів доріг комунальної власності, 

будівництво, реконструкція,ремонт і утримання яких буде проводитися у 

2016р; ( вирішено) 

       -депутатське звернення вих. №14 від" 25.05.2016"  заступнику міського 

голови Барчій Е.В. щодо необхідності проведення ремонту дорожнього 

покриття внутріквартального проїзду по  вулиці Індустріальна буд.5 та 46 у м. 

Мукачево;(вирішено) 



             -депутатське звернення вих. №15 від" 26.05.2016"  заступнику міського 

голови Барчій Е.В. щодо необхідності проведення ремонту   дороги   по вулиці 

Декабристів у м. Мукачево;(вирішено) 

         -депутатське звернення вих. №16 від" 26.05.2016"  заступнику міського 

голови Барчій Е.В. щодо включення об’єкту «Капітальний ремонт вулиці 

Гулака-Артемовського у м. Мукачево» до переліку об’єктів доріг комунальної 

власності,будівництво, реконструкція, ремонт і утримання яких буде 

проводитися у 2016 р; (не вирішено) 

              -депутатське звернення вих. №17 від" 08.06.2016"  начальнику відділу у 

справах молоді та спорту Уліганець В.В. щодо призначення стипендії 

Мукачівською міською радою Ватазі Данеїлу Руслановичу учня 10-Б класу ЗОШ 

1-3ст. №11м.Мукачева, який займається Кіокушин-кан карате в Мукачівському 

молодіжному клубі “Яструб”;(вирішено) 

               -депутатське звернення вих. №18 від" 07.07.2016" начальнику Управління 

патрульної поліції в м. Ужгороді та Мукачеві капітану поліції 
     Марценишину Ю.І. щодо регулювання дорожнього руху, вантажних автомобілів по вулиці 

Сороча;(вирішено) 
           -депутатське звернення вих. №19 від" 18.07.2016" начальнику 

Мукачівського МРЕМ Застулка Ю.Ю. щодо розтермінування оплати 

заборгованості за спожиту електроенергію пенсіонером Танинець І. Ю. який 

проживає по вул.Індустріальна ,буд.51кв.37 в м.Мукачево;(вирішено) 

            -депутатське звернення вих. №21 від"17.03.2017" в.о. директору ТОВ 

“Ш.Т.В. Сервіс Плюс” Боднар М.А. щодо необхідності проведення ремонту або заміни 

дверей 5-го підїзду по вулиці Сято-Михайлівська (Індустріальна) буд.31 у м. 

Мукачево;(вирішено) 
             -депутатське звернення вих. №22 від"05.05.2017" голові постійної депутатської 

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

транспорту Лізанець О.О.щодо необхідності заборони руху вантажних автомобілів по вулиці 

Сороча у м. Мукачево;(вирішено) 
              -депутатське звернення вих. №23 від"05.05.2017" начальнику УМГ Гасинець В.О. 

щодо необхідності заборони руху вантажних автомобілів по вулиці Сороча у м. 

Мукачево;(вирішено) 
             -депутатське звернення вих. №24 від" 10.05.2017"  заступнику міського голови 

Барчій Е.В. щодо необхідності проведення ремонту водовідведення по вулиці Руська буд.2 у 

м. Мукачево;(вирішено) 
            -депутатське звернення вих. №25 від" 10.05.2017" в.о. директору Мукачівського 

міського комунального підприємства “Мукачівводоканал” Келемен Н.М. щодо необхідності 

проведення ремонту водовідведення по вулиці Руська буд.2 у м. Мукачево;(вирішено) 
            -депутатське звернення вих. №26 від" 10.05.2017"  заступнику міського голови 

Барчій Е.В. щодо необхідності проведення ремонту дорожнього покриття   

внутріквартального   проїзду  по   вулиці   Руська  буд. 2  у              м. Мукачево;(не 

вирішено) 
            -депутатське звернення вих. №27 від" 16.05.2017"  заступнику міського голови 

Барчій Е.В. щодо необхідності проведення ремонту дорожнього покриття 

внутріквартального проїзду по вулиці Руська буд.4 у м. Мукачево;(вирішено) 
            -депутатське звернення вих. №28 від"19.05.2017" начальнику управління 

праці та соціального захисту населення Зотовій Н.В. щодо соціальної допомоги  

малозабезпеченим сім’ям у м. Мукачево;(вирішено) 



            -депутатське звернення вих. №29 від"19.05.2017" начальнику управління праці та 

соціального захисту населення Зотовій Н.В. щодо соціальної допомоги  малозабезпеченим 

сім’ям у м. Мукачево;(вирішено) 
            -депутатське звернення вих. №30 від"19.05.2017" начальнику управління праці та 

соціального захисту населення Зотовій Н.В. щодо соціальної допомоги  малозабезпеченим 

сім’ям у м. Мукачево;(вирішено) 
             -депутатське звернення вих. №31 від" 25.05.2017"  заступнику міського голови 

Барчій Е.В. щодо необхідності проведення ремонту   дороги   по вулиці Світанкова у м. 

Мукачево;(вирішено) 
                   -депутатське звернення вих. №32 від" 12.06.2017"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо необхідності проведення постачання води та водовідведення по вулиці 

Сороча у м. Мукачево ;(не вирішено) 
                   -депутатське звернення вих. №33 від" 15.08.2017"  заступнику міського голови 

Барчій Е.В. щодо необхідності перевірки роботи гаражного коперативу “Лада” по вулиці 

Руська у м. Мукачево;(не вирішено) 
                  -депутатське звернення вих. №34 від" 06.10.2017"  зголові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо необхідності виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної 

документації для проведення робіт по прокладанню мереж водопостачання та  

водовідведення  по  вулиці  Руська у м. Мукачево;(вирішено) 
                   -депутатське звернення вих. №35 від" 08.10.2017"голові постійної депутатської 

комісії  з питань бюджету  та   соціально-економічного розвитку Лабош М.М. щодо 

необхідності виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації для 

проведення робіт по прокладанню мереж водопостачання та  водовідведення  по  вулиці  

Руська у м. Мукачево;(вирішено) 
                   -депутатське звернення вих. №36 від" 20.10.2017"  зголові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо необхідності автобусного маршруту по  вулиці  Сороча у м. Мукачево;(не 

вирішено) 
                    -депутатське звернення вих. №37 від" 20.10.2017" голові постійної депутатської 

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

транспорту Лізанець О.О. щодо необхідності автобусного маршруту по  вулиці  Сороча у м. 

Мукачево;(не вирішено) 
                  -депутатське звернення вих. №38 від" 10.11.2017"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо необхідності виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної 

документації для об`єкту “Капітальний ремонт вулиці Гулака-Артемовського”  у м. 

Мукачево;(не вирішено) 
                 -депутатське звернення вих. №39 від" 10.11.2017"голові постійної депутатської 

комісії  з питань бюджету  та   соціально-економічного розвитку Лабош М.М. щодо 

необхідності виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації для 

об`єкту “Капітальний ремонт вулиці Гулака-Артемовського”  у м. Мукачево;(не вирішено) 
                 -депутатське звернення вих. №40 від" 22.11.2017"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо необхідності проведення ремонту дорожнього покриття 

внутріквартального проїзду по вулиці Свято-Михайлівська (Індустріальна) 
буд.5 та буд.46 у м. Мукачево.;(вирішено) 

                -депутатське звернення вих. №41 від" 22.11.2017"голові постійної депутатської комісії  

з питань бюджету  та   соціально-економічного розвитку Лабош М.М. щодо необхідності 

проведення ремонту дорожнього покриття внутріквартального проїзду по вулиці Свято-

Михайлівська (Індустріальна) буд.5 та буд.46 у м. Мукачево.;(вирішено) 
                -депутатське звернення вих. №42 від" 24.11.2017"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В.щодо необхідності проведення ремонту дорожнього покриття внутріквартального 

проїзду по вулиці Руська буд.2 у м. Мукачево;(не вирішено) 
                   -депутатське звернення вих. №43 від" 24.11.2017"  голові Мукачівської міськради 



Балозі А.В. щодо необхідності проведення ремонту дорожнього покриття 

внутріквартального проїзду по вулиці Руська буд.4 у м. Мукачево;(вирішено) 
                 -депутатське звернення вих. №44 від" 24.11.2017"голові постійної депутатської 

комісії  з питань бюджету  та   соціально-економічного розвитку Лабош М.М. щодо 

необхідності проведення ремонту дорожнього покриття внутріквартального проїзду 

по вулиці Руська буд.2 у м. Мукачево;(не вирішено) 
                  -депутатське звернення вих. №45 від" 24.11.2017"голові постійної депутатської 

комісії  з питань бюджету  та   соціально-економічного розвитку Лабош М.М. щодо 

необхідності проведення ремонту дорожнього покриття внутріквартального проїзду 

по вулиці Руська буд.4 у м. Мукачево;(вирішено) 
              -депутатське звернення вих. №46 від" 19.02.2018"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо необхідності виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної 

документації для об`єкту “Капітальний ремонт вулиці Гулака-Артемовського”  у м. 

Мукачево;(не вирішено) 
             -депутатське звернення вих. №56 від" 19.08.2020"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо необхідності виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної 

документації для об`єкту “Капітальний ремонт вулиці Гулака-Артемовського”  у м. 

Мукачево;(не вирішено) 
             -депутатське звернення вих. №57 від" 19.08.2020"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо необхідності проведення перевірки ремонту дорожнього покриття 

внутріквартального проїзду по вулиці Свято-Михайлівська (Індустріальна) 
буд.5 та буд.46 у м. Мукачево;(не вирішено) 

                 -депутатське звернення вих. №58 від" 8.09.2020"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо необхідності проведення ремонту дорожнього покриття 

внутріквартального проїзду по вулиці Руська буд.2 у м. Мукачево;(не вирішено) 
                 -депутатське звернення вих. №60 від" 8.09.2020"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах і внаслідок свого   матеріального становища не можуть  подолати їх 

самостійно ;(вирішено) 
                 -депутатське звернення вих. №61 від" 12.09.2020"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо  необхідності виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної 

документації для проведення робыт по прокладанню мереж водопостачання та 

водовыдведення по вулиці Сороча у м. Мукачево;(не вирішено) 
              -депутатське звернення вих. №62 від" 12.09.2020" голові постійної депутатської комісії  

з питань бюджету  та   соціально-економічного розвитку Лабош М.М. щодо  необхідності 

виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення 

робыт по прокладанню мереж водопостачання та водовыдведення по вулиці Сороча у м. 

Мукачево;;(не вирішено) 
               -депутатське звернення вих. №63 від" 15.09.2020"  голові Мукачівської міськради 

Балозі А.В. щодо  необхідності автобусного маршруту по вулиці Сороча у м. Мукачево;(не 

вирішено) 
               -депутатське звернення вих. №64 від" 15.09.2020"  голові постійної депутатської 

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

транспорту Лізанець О.О. щодо  необхідності автобусного маршруту по вулиці Сороча у м. 

Мукачево;(не вирішено) 
 

          2.Було проведено благодійні  акції : 

       -  бійцям 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної Закарпатської бригади, 

допоміг із забеспеченням засобами гігієни та побутовою хімією. 

Підтверження, газети Мукачево та Мукачівська Ратуша за 03.12.2015 ;                                                                                                         



       -  прийняв участь у підготовці свята Святого Миколая для онкохворих 

діток.Закупив для дітей фрукти та всі необхідні миючі засоби для онко-

гематологічного відділення обласної дитячої лікарні .                    

Підтверження, газети Мукачево та Мукачівська Ратуша за 24.12.2015 ;        

       -  надав матеріальну допомогу засобами особистої гігієни та побутовою 

хімією “Обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями”, який знаходиться в будівлі №87 по 

вулиці Духновича.                                                                                       

Підтверження, газети Мукачево та Мукачівська Ратуша за 28.01.2016 ;   

        - закупив фрукти та  необхідні миючі засоби і навідав діток з онко-

гематологічного відділення обласної дитячої лікарні.                     

Підтверження, газета Мукачево за 04.02.2016 . 

               -25.04.2016р. разом з правлячим архієреєм Ужгородсько-Закарпатської 

Єпархії УПЦ Київського Патріархату Владикою Варсонофієм та свящ.Сергій 

Потюк відвідали Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

та молоді з функціональними обмеженнями. Подарували кожній дитині - 

дитячу біблію.Підтверження, газета Мукачево за 28.04.2016 . 

               -1 червня 2016 року допоміг в організації по вул.Ярослава Мудрого, 42а.в 

м.Мукачево, благодійний захід -“Виставка-продаж виробів зроблених 

діточками, які вклали в них часточку свого серця та душі”,який був 

приурочений міжнародному дню захисту дітей. Придбав вироби маленьких 

мукачівців.Підтверження, газета Мукачево за 09.06.2016 . 

              -10.10.2016р. відвідали благодійну акцію виставку-продаж творчих робіт 

дітей та молоді з  громадських об"єднань та інтернатів м.Мукачева. Придбав 

чудові картини та сувеніри ручної роботир.Підтверження, 

https://www.facebook.com/permalink.php 

 

          3.Надав матеріальну допомогу 35 мешканцям м.Мукачева :       

        - на комунальні послуги, 21 мешканцям . Підтверження, заяви мешканців 

міста ; 

         - на лікування ,14 мешканцям. Підтверження, заяви мешканців міста . 

         

 

 

   Депутат Мукачівської міськради                                ________(Цибарь І.І.)    
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