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За звітній період міською радою проведено 8 сесій, в тому числі 19 

пленарних засідань, брав участь у 17-ти з них. 

На сесіях депутатами розглянуто 492 проекти рішення, та прийнято 495 

рішень. 

 В міській раді був обраний на посаду секретаря до складу постійної 

комісії з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та 

приватизації майна комунальної власності. За звітній період комісією 

проведено 8 засідань, брав участь у 7ми з них. З жовтня 16го року вийшов зі 

складу комісії та увійшов до складу постійної комісії з питань регульування 

земельних відносин, містобудування та архітектури. У листопаді 16го року 

був обраний на посаду секретаря 

 За час членства в комісії проведено 4 засідання з яких був присутній на 

всіх 

 За звітній період мною, як депутатом, підготовлено та направлено до 

відповідних структурних підрозділів 76 звернень. По цим зверненням було 

виконано роботи по:  

- Капітальний ремонт доріг (пр. Свободи 2; 3; 24;  вул. Перемоги 35, вул. 

Белінського 13-15 , за допомогою меценатів зроблено капітальний 

ремонт дороги пр. Свободи 22). 

- Ямковий ремонт по центральній дорозі вул. Белінського 13-16 

- Обрізка дерев (вул. Перемоги 35, пр. Свободи 22; 24; 28; 32; 34; 38; 40; 

42, вул. Белінського 13-15). 

- Водовідведення та каналізація (пр. Свободи 1; 28, вул. Белінського 13-

15). 

- Внутрішньоквартальне освітлення (вул. Перемоги 35, вул. Белінського 

15, пр. Свободи 29-33 вул. Перемоги 25-27, вул. Сечені 29 та навколо 

ДНЗ №20). 

- Відремонтоване освітлення на пішохідній зоні пр. Свободи, та по вул. 

Белінського. 

- Заміна електрощитових та електромережі (пр. Свободи 1; 28; 30; 33; 

34;). 

- Капітальний ремонт покрівель (пр. Свободи 1; 22; 28; 30). 

- Озеленення території (пр. Свободи 22 – 24, вул. Перемоги 35). 

Були присутніми на зборах ОСББ будинків нашого виборчого округу, а 

саме (пр. Свободи 1; 2; 3; 20; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 40, вул. Белінського 



13-15, вул. Перемоги 35, вул. Сечені 29). Надавали їм допомогу щодо 

вирішення питання стосовно видачі їм документів від ЖКХ.  

 

Решта робіт буде виконана в 2017 році, а саме: 

- Капітальний ремонт дороги (пр. Свободи 20; 28-42; 29-31; 37-43, вул. 

І.Ваша від вул. Мондока до вул. Грушевського). 

-  Ремонт покрівлі (пр. Свободи 7/27; 20; 32; 33; 34; 37 вул. Сечені 29). 

Будинки по пр. Свободи 32 – 34 вже мають виготовлену ПКД 

- Внутрішньоквартальне освітлення (пр. Свободи 33 – 43, вул. І. Ваша від 

вул. Мондока до вул. Грушевського). 

- Обрізка дерев (пр. Свободи 20; 29; 32;  вул. Белінського 13-15) 

- Заміна електрощитових та електромережі. 

- Буде відреставрована футбольна площадка по пр. Свободи 20, та 

встановлення штучного покриття. 

 Також було проведено ряд благодійних заходів: 

- Щорічний турнір «Кубок проспекта 9». 

- Новорічна різдвяна ялинка на 150 дітей, яка проходили в ляльковому 

театрі м. Ужгород. 

- Допомога у вигляді роздачі продуктових наборів ромам проживаючих 

у мікрорайонах: Шахта, Радванка, вул. Перогова та с. Холмок. 

- Фінансова допомога асоціації афганців м. Ужгород. 

- Новорічна ялинка для соціально незахищених дітей в центрі 

соціального захисту «Благо», також влаштований випускний вечір для 

учнів центру. 

- Проведена акція по допомозі пенсіонерам та малозабеспечиним 

людям в багатоквартирних будинках мікрорайону. 

- Благодійний концерт до дня захисту дітей, та роздача їм подарунків. 

- Допомога дітям хворим на цукровий діабет.  


