
ЗВІТ 
депутата Мукачівської міської ради 8-го скликання 

КУШНІРА Івана Івановича 
про виконану роботу за період  

з грудня 2021-го по грудень 2022 року 
 
 
Число, місяць, рік народження:  
11 листопада 1953 року;  
Громадянство: громадянин України; 
Місце роботи: Відокремлений структурний підрозділ 
«Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 
Мукачівського державного університету» 
Посада: директор; 
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 
Вчене звання: доцент; 
Почесне звання: Заслужений працівник освіти 
України; 
Партійність: голова фракції політичної партії 
«Команда Андрія Балоги»; 
Місце прийому громадян: Відокремлений структурний підрозділ 
«Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж МДУ», вул. Я.-А. Коменського, 59, 
Час прийому: перший понеділок місяця з 14:00 до 17:00 год., кабінет № 4, 
приймальня директора, за попереднім записом: за тел. (03131) 5-14-43, (03131) 
3-93-55 або електронною адресою: gpk@msu.edu.ua. 
 

Виборчий округ № 2 
Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» звітую про виконану роботу за період з грудня 2021-го по грудень 2022 
року по виборчому територіальному округу № 2 м. Мукачева і діяльність у раді 
та її органах, до яких мене обрано.  

Представляючи інтереси своїх виборців та й загалом у своїй діяльності 
керуюся, насамперед, Конституцією України, а також Законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 
звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Статутом 
територіальної громади, регламентом роботи Мукачівської міської ради та 
виконавчого комітету ради, іншими нормативно-правовими актами, що 
визначають діяльність депутатів місцевих рад. 

До складу Мукачівської міської ради 8-го скликання мене було обрано 
депутатом від політичної партії «Команда Андрія Балоги». 

1-ою сесією Мукачівської міської ради був переобраний головою 
постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
Мукачівської міської ради. Одним із основних обов’язків своєї діяльності як 
депутата місцевої ради вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та 
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роботу в постійній комісії. Так, упродовж звітного періоду мною проведено 11 
засідань комісії, на яких було розглянуто 189 питань, що стосуються земельних 
відносин громадян Мукачівської ОТГ, а також взяв участь у роботі 12 сесійних 
засідань (не пропустив жодного).  

За звітний період мною було підтримано ряд важливих для 
життєдіяльності Мукачівської міської територіальної громади рішень, зокрема 
було прийнято чимало актуальних для міста програм. 

Депутатські звернення  
За звітний період мною було проведено 18 прийомів громадян 

територіальної громади, які зверталися зі скаргами побутового характеру та 
проханнями щодо фінансової допомоги (зокрема на лікування). Так, з метою 
захисту інтересів мукачівців виборчого територіального округу № 2 мною було 
подано 18 депутатських звернень – на ім’я Зотової Н.В., начальниці управління 
праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради щодо 
надання громадянам грошової допомоги за програмою соціально-медичного 
захисту мукачівців на лікування, реабілітацію, компенсацію витрат на 
проведення медичних оперативних втручань, на задоволення побутових потреб 
у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем (пенсіонери, інваліди І та ІІ 
груп, вдови, малозабезпечені) тощо.   

Крім того, мною неодноразово ініціювалося вирішення проблем житлово-
комунального господарства територіального округу, зокрема включення до 
планів робіт об’єктів, що потребують капітального або часткового ремонту 
вулиць: Набережна Бічна, Щепкіна Михайла, Росвигівська, Університетська, 
Данила Галицького, Осипенка Олександра, Митрополита Володимира, 
Перемоги, Ужгородська, Водна, Задора Дезидерія, Береша Андрія, 
Яворницького Дмитра, Немировича-Данченка, Бартока Бейли, бульвар Гойди 
Юрія, Теліги Олени, Зелена, Контратовича Ернеста, Філатова Володимира, 
Проніна Василя, Гастелло Миколи, а також Я.-А. Коменського та Данила 
Галицького, що є наразі актуальною потребою в місті для нормального 
функціонування дорожнього руху та пішохідного пересування цими вулицями 
мешканців мікрорайону, облаштування прибудинкових територій, відновлення 
освітлення вулиць Росвигова.  

Станом на сьогодні питання щодо ремонту систем водопостачання та 
водовідведення, а також дорожнього покриття вул. Я.-А. Коменського та 
Данила Галицького частково вирішено, зокрема за рахунок виділеного 
фінансування при формуванні бюджету на 2022 рік проведено частковий 
ремонт дорожнього покриття вулиці Коменського, зокрема замінено і 
перекладено бруківку, засипано щебенем бічні частини вулиці, встановлено 
залізні стовпи та водовідводи. Наразі відновлено маршрут по цій вулиці 
міських автобусів. 



Окрім того, на неодноразові прохання мешканців приватного сектору, 
зокрема вулиці Попова, та багатоквартирних будинків вул. Університетської 
було встановлено додаткові так звані «дорожні поліцейські» задля зменшення 
швидкості руху на цих ділянках з метою захисту місцевих жителів, особливо 
дітей, та відповідні знаки. На прохання мешканців багатоквартирних будинків у 
мікрорайоні Росвигово (на території педагогічного коледжу та довколишній 
території) мною було ініційовано обрізку дерев та кущів, які загрожували 
небезпекою для припаркованих автівок на прибудинкових територіях під час 
можливих природних катаклізмів. Крім того, жителі приватного сектору (вул. 
Я.-А. Коменського та Попова) обабіч старого Росвигівського кладовища 
неодноразово скаржилися на наявність старих високих дерев, зокрема сухих 
ялин, які загрожували небезпекою під час можливих буревіїв та сильного вітру 
пошкодженням власного майна. Тож, за мого сприяння було проведено 
зачищення території цвинтаря від аварійних насаджень. 

Загалом, усі мої депутатські звернення, які стосувалися індивідуальних 
потреб мешканців округу та благоустрою у переважній більшості задоволені, а 
саме: поточні ремонти вулиць мікрорайону Росвигово; відновлено освітлення 
на вул. Д. Галицького, Університетській та Попова; сприяння в облаштуванні 
зелених зон на прохання мешканців вул. Росвигівської; періодичні ямкові 
ремонти вулиць територіальної громади. Окремі ремонтні роботи перебувають 
на стадії розробки проектно-кошторисної документації. 

У зв’язку з початком повномасштабної війни на території нашої держави 
мною було облаштовано два укриття для мешканців мікрорайону в підвальних 
приміщеннях педагогічного коледжу, зроблено косметичні ремонти, 
забезпечено усім належним приладдям приміщень під час повітряної тривоги, а 
також доведено до відома та проведено інструктаж із мешканцями прилеглих 
територій щодо правил поведінки у тривожні періоди. Крім того, мною було 
надано допомогу жителям багатоповерхівок, які зверталися до мене, в 
облаштуванні таких підвальних укриттів. 

Упродовж звітного періоду підтримував усі проекти щодо благоустрою 
міста, розроблені і запропоновані для реалізації політичною партією «Команда 
Андрія Балоги». 

Упродовж звітного періоду також проводилися громадські слухання, на 
яких було заслухано комунальні підприємства, установи, зокрема 
Муніципальну інспекцію із рядом пропозицій щодо вирішення питань даного 
виборчого округу. 

Зустрічі і питання на них 
Одним із пріоритетів своєї депутатської діяльності вважаю безпосередні 

зустрічі із виборцями, під час яких представники ОСББ мають можливість 
висловити свої проблемні питання, обговорити їх і прийняти відповідне 
рішення щодо їх усунення. За звітний період мною було проведено дві такі 



зустрічі. На першій із них, яка відбулася у березні 2022 року, було 
поінформовано мешканців виборчого округу про те, що було зроблено за 
попередній рік, та вислухано їх проблеми і пропозиції щодо інших проблемних 
питань і внесення їх до плану робіт на 2022-2023 роки. У форматі живого 
спілкування обговорювалися, насамперед, питання сортування сміття і 
виділення окремих баків для цього, озеленення прибудинкових територій і 
облаштування майданчиків для дозвілля дітей, обрізка дерев, ямкові ремонти 
проїзної частини вулиць мікрорайону, зокрема, питання безпеки під час 
повітряних атак. Найбільш болючим і проблемним залишається для громадян 
мікрорайону питання відновлення дорожнього покриття тротуарів вулиці 
Данила Галицького, а також її каналізаційної системи та водопостачання.  

  Наприкінці жовтня було проведено зустріч в актовій залі ВСП «ГПФК 
МДУ» із мешканцями багатоквартирних будинків вул. Університетської та 
Росвигівської, а також приватного сектору округу, під час якої також 
обговорювалися проблеми обрізки старих аварійних дерев, облаштування 
прибудинкових територій та ремонт каналізаційних люків.  

Як депутат та мешканець міста беру активну участь у всіх 
загальноміських заходах, у тому числі і культурних, які проводяться міською 
радою та політичною партією «Команда Андрія Балоги» з покращення 
загального благоустрою. Наразі продовжую активно вивчати актуальні 
проблеми міста та свого округу, зокрема, у режимі «живого спілкування» з 
громадянами, намагаюся вислухати всі їхні проблеми та, відповідно до своїх 
повноважень, керуючись Конституцією України, а також Законами України 
«Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про звернення громадян» результативно їх вирішувати.   
 
Депутат Мукачівської міської ради 8-го скликання 
Кушнір Іван Іванович 


