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ЗВІТ 

про діяльність депутата
Ужгородської міської ради 

VII скликання
МИРОСЛАВА ГОРВАТА

за 2016 рік

До жодної фракції чи групи Ужгородської міської ради не входжу.
Член Комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спор-

ту та соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних 
відносин та туризму.

Графік особистого прийому громадян – остання п’ятниця кожно-
го місяця з 10:00 по 12:00 год. 

Кількість депутатських запитів/звернень за 2016 рік – 22.
Помічники-консультанти: Роланд Бругош, Петро Габрин.
Заступник начальника управління, начальник управління соціаль-

них допомог Управління праці та соціального захисту населення 
Ужгородської міської ради з 01.05.2016 року.

Засоби зв’язку: +38-050-538-02-41, romani-cher@mail.ru 
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МОЯ ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Січень 2016 року.
1) 5 січня – участь у першому в 2016 році засіданні Ужгородської 

міської ради. Було проголосовано питання збільшення видатків місь-
кого бюджету на 2016 рік. До проекту 
рішення було три критичні зауваження 
постійної комісії з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету, фі-
нансів, оподаткування. На пропозицію 
міського голови Богдана Андріїва 2 млн. 
грн. було розподілено між усіма медич-
ними закладами міста. В числі 29 депу-
татів проголосували за наступні зміни 
до бюджету Ужгорода.

2) 11 січня – директори Ужгородських загальноосвітніх шкіл №№ 
13 та 14 Мар’яна Савко та Оксана Легеза мали зустрічі з начальни-
ком Управління освіти Ужгородської міської ради Оксаною Бабунич, 
секретарем Ужгородської міської ради Андріаною Сушко, депутатами 
міської ради, в т.ч. і з Мирославом Горватом. На ім’я міського голо-
ви Ужгорода Богдана Андріїва було складене колективне депутатське 
звернення «Про питан-
ня харчування дітей мо-
лодших класів», в якому 
запропоновано перероз-
поділити статті витрат 
з бюджету міста на 2016 
рік і виділити частину 
коштів на забезпечення 
харчування дітей почат-
кових класів. Пояснен-
ня проблеми: Рішенням Верховної Ради України, яка прийняла Закон 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та де-
яких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованос-
ті бюджетних надходжень у 2016 року» від 24.12.2016 року було, по 
факту, ліквідовано забезпечення харчування українських школярів за 
рахунок державного бюджету.
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3) 20 січня – позачерго-
ва сесія Ужгородської міської 
ради. У порядку денному лише 
одне питання: програма забез-
печення харчуванням школярів 
і вихованців дитсадків Ужгоро-
да. Програму підтримали од-
ноголосно 28 депутатів.

4) 26 січня – відвідини Ужгород-
ського міського пологового будинку. 
У молодої ромської сім’ї Лілії Маку-
ли та Владислава Мандича, які про-
живають по вулиці Гранітній в Ужго-
роді, народилася дівчинка Ельза. Ні 
в матері, ні в батька дитини немає 
українського паспорту. Надано пра-
вову допомогу цій молодій родині.

5) 29 січня – при-
йомний день грома-
дян як депутата Ужго-
родської міської ради. 
Спільно говорили про 
ті першочергові про-
блеми у ромських гро-
мадах, які потребують 
вирішення – це, зокре-
ма, забезпечення вуличним освітленням кількох вулиць у мікрорайоні 
Радванка (по вулицях Сидоряка, Малоужанській, Гранітній), вирішен-

ня питання забезпечення питною 
водою жителів вулиці Гранітної, пи-
тання благоустрою та ін. 

6) 29 січня – на прохання депу-
тата, працівники фірми «Промтехоб-
ладнання», встановили два вуличні 
світильники на стовпах біля будинку 
№ 87 по вулиці Ужанській. Крім того 



4

була проведена заміна десяти ламп замість тих, які «вигоріли» у сві-
тильниках на інших стовпах по вулицях Ужанській та Прикордонній.

2. Лютий 2016 року
1) надана правова допомога в отриманні 

ідентифікаційних документів для ромської 
родини Дюгов з Ужгорода.

2) 17-18 лютого – у стінах Ужгородсько-
го університету відбулася робоча зустріч роз-
робників інтегрованої сертифікатної програ-
ми «Ромські студії в УжНУ» Михайла Зана, 
Євгенії Навроцької, Мирослава Горвата та 

Петра Габрина з експертом-
ромологом з Києва Наталією Зі-
невич.

3) 23 лютого – черговий 
прийомний день громадян як 
депутата Ужгородської міської 
ради. На зустрічі були обгово-
рені поточні питання життєдіяльності ромської громади міста. Зокре-

ма, мова йшла про під-
готовку до святкування 
Міжнародного дня ро-
мів (8 квітня).

4) 28 лютого - Ром-
ські жителі двоповер-
хового будинку по ву-
лиці Ужанській, буд. 
85, що в мікрорайоні 
Радванка, звернулися 

до місцевого ЖРЕРу № 4 з проханням видачі документів, які б розпо-
чали процедуру приватизації їхніх квартир.
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3. Березень 2016 року
1) 3 березня – проведена зу-

стріч на базі товариства «АВЕ 
Ужгород», яке займається послу-
гами зі збору та вивезення твер-
дих побутових відходів у нашому 
місті.

2) 10 березня – участь у черговій сесії Ужго-
родської міської ради.

3) 15 березня – працівники товариства «АВЕ 
Ужгород», яке займається вивозом побутових 
відходів в Ужгороді, організували вивезення 
сміття в ра-
йоні вулиці 

Тімірязєва у мікрорайоні «Шахта» 
поруч із ромським поселенням.

4) 17 березня – депутатська 
комісія Ужгородської міськради з 
питань освіти, культури, охорони 
здоров’я, спорту та соціального 
захисту населення, міжнародних, міжконфесійних відносин та ту-
ризму провела виїзне засідання – відвідали міські заклади охорони 

здоров’я. Депутати 
вивчали матеріально-
технічний стан за-
кладів, медикамен-
тозне забезпечення і 
ознайомлювалися з 
інформацію, як були 
освоєні виділені ми-
нулого року кошти. 
На виїзді були при-
сутні голова комісії 

Олена Камінська, секретар Олександр Ігнат, а також депутати Миро-
слав Горват, Юрій Ломага, Андрій Риба та Володимир Білонка.
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5) 18 березня – відбу-
лась широка зустріч голів 
ромських неурядових ор-
ганізацій та представни-
ків ромських мікрорайонів 
Радванка, Шахта, Пирогова 
Ужгорода з міським голо-
вою Богданом Андріївим, 

заступником міського голови Олександром Білаком, секретарем ради 
Андріа ною Сушко, міськими депутатами Юрієм Мандичем, Миросла-
вом Горватом, Володимиром Химинцем, Євгенієм Прозором.

6) 19 березня – жителі 
мік рорайону Радванка, зокре-
ма вулиці Ужанської, вийшли 
на суботник, щоб прибрати 
свої прибудинкові території.

7) 23 березня – депутат-
ська комісія Ужгородської 
міськради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та со-
ціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних відносин 
та туризму провела виїзне засідання до Ужгородської ЦМКЛ.

4. Квітень 2016 року
1) 7 квітня – участь у  про-

грамі «Про головне» на телека-
налі «Тиса-1», яка була присвя-
чена Міжнародному дню ромів 
8 квітня (тема програми – «Соці-

алізація та інтеграція ромів»). Роз-
мова в студії велася, зокрема, про 
методи інтеграції ромів в україн-
ське суспільство, про міжнародне 
становище ромської меншини, про 
участь ромів у політичних проце-
сах європейських країн.
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2) 11 квітня – міський голова Ужгорода, керівництво та депутати 
міської ради провели широку зустріч з представниками ромської гро-

мади міста. Богдан Андріїв привітав присутніх із Міжнародним днем 
ромів, який відзначався напередодні, та вручив грамоти ромським 
громадським активістам. Учасники зустрічі спільно обговорили та 
визначили першочергові проблеми, які повинні вирішуватися в ром-
ських поселеннях Ужгорода.

3) 14 квітня – участь у черговій сесії 
Ужгородської міської ради.

4) 15 квітня – відбулася зустріч, яку 
організували Ужгородський місцевий 
центр з надання безоплатної правової 
допомоги (заступник директора Еріка 

Кинєв) та Ужгородський 
міський центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей 
та молоді (директор Іван 
Фленько). Обговорені пи -
тання розширення надан-
ня правової допомоги 
соціально незахищеним 
верствам населення міс-
та, зокрема і представни-
кам ромської громади.
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5) 21 квітня – долучився до міжнарод ної 
акції «Роми є рівними», спрямованої проти 
акту расизму, якого нещодавно пережив ром-
ський підліток Мітко (17 років) у Болгарії.

6) 21 квітня – чергове 
засідання сесії Ужгородсь-
кої міської ради.

7) Починаючи з квітня місяця, функція реєстрації 
проживання громадян перейшла від органів міграційної 
служби до сервісних центрів 

органів місцевого самоврядування. В Ужго-
роді цією справою почав займатися Центр 
надання адміністративних послуг (ЦНАП). 
За цим до Центру почали звертатися і бага-
то громадян ромської народності.

8) 27 квітня – працівника-
ми Ужгородського МРЕМу про-
ведені роботи зі встановлення 
вуличного освітлення у мікро-
районі Радванка.

9) 30 квітня – напередодні 
Великодніх свят ромські гро-
мадські активісти спільно з бла-

годійним фондом «Дім миросердя» 
провели акцію з роздачі святкових 
продуктових наборів для малоза-
безпечених громадян мікрорайону 
«Радванка».

5. Травень 2016 року
1) 3 травня – відвідини ромсько-

го поселення села Підвиноградово 
Виноградівського району. Велася 
розмова з місцевими жителями про 
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життя і про щоденні проблеми, які їх 
турбують, зокрема правові, освітні та 
медичні.

2) 9 травня – участь у заходах по 
вшануванню пам’яті загиблих у Дру-
гій світовій війні.

3) 11 травня – участь у Між-
народній науково-практичній кон-
ференції «Регіональна політика в 
Україні в контексті інтеграції і без-
пеки європейського простору», яка 
відбулася у стінах Ужгородського 

національного університету». 
Мій виступ стосувався станови-
ща ромської етнічної меншини в 
Ужгороді та області, мого досві-
ду діяльності у ромській громаді 
як депутата Ужгородської міської 
ради. Також розповідав про зміни 
у компетенціях органів місцевої 
влади крізь призму децентраліза-
ційних процесів.

4) 15-16 травня – на окрузі, у мікрорайоні Радванка в Ужгороді, 
на двох місцях трапилася аварійна ситуація з мережею водопостачан-

ня. Вода витікала прямо на доро-
гу протягом декількох днів через 
поганий стан труб. Після цього я 
звернувся за допомогою до місце-
вого КП «Водоканал м. Ужгород», 
працівники якого одразу ж на на-
ступний день приїхали на місце 
витоку води і відремонтували 
цент ральний водопровід.
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5) 21 травня – участь у Дні до-
бросусідства України та Словаць-
кої Республіки.

6) 24 травня – по вулиці Ужан-
ській на Радванці знову трапила  ся 
аварія на мережі во до постачання. 
Одразу після отри ман ня цієї 
інфор мації мав розмо ву з директо-
ром КП «Водоканал м. Уж го род» 

Стані сла вом Карташовим, який 
моментально відреагував на про-
блему. Робітники виїхали на місце 
витоку води,   відремонтували і, що 
головне, замінили частину труби, 
яка відноситься до центрального 
водопроводу.

7) 26 травня – в малому залі Ужгородської міської ради відбулося 
чергове засідання координаційної ради в місті Ужгород з питань захисту 
та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини. 
На засіданні ради були обговоре-
ні поточні питання та проблеми 
життєдіяльності ромської гро-
мади Ужгорода. Зокрема, йшла 
мова про відзначення Міжнарод-
ного дня захисту дітей 1 червня, 
про механізм запровадження т.зв. 
«соціальної прописки» для громадян ромської народності, про ситуацію 
навколо приватизації квартир у двоповерховому будинку по вулиці Ужан-
ській, 85, про проблеми з документами на будинки в ромських поселен-
нях міста, про питання реконструкції 
Ужгородської ЗОШ № 13.

8) 27 травня – у цей день учні 
Ужгородської ЗОШ №13 вийшли на 
урочисту «лінійку» на честь закін-
чення навчального року. Вручено  
грошову премію за гарне навчання 
найкращому учневі школи.
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6. Червень 2016 року
1) 1 червня – участь у соціальній акції, 

присвяченій Міжнародному дню захисту 
дітей. Акція організована для ромських ді-
тей у міському парку «Підзамковий».

2) 2 червня – візит до Ужгородського 
місь крайонного суду. Розмова з головою 

Віктором Данком про поточну ситуацію у ромській 
гро маді міста, про наявні правові проблеми у ромів.

3) 3 червня – депутати Ужгородської місь-
кої ради заслухали доповіді щодо фінансово-еко -
н ом і ч н и х 
по казників 
місь ких ко-
му  наль    них 

установ ТзОВ «Наш добробут», 
«Житло-Сервіс» та ТОВ «Підза-
мок».

4) 7 червня – проведені відповідні 
роботи з очищення каналізаційних люків 
біля будинку по вул. Ужанській, 85.

5) 10-20 червня – встановлено двад-
цять п’ять стовпів по вулицях Ужанській 
та Мало-
ужанській у 

мікрорайоні Радванка. Перед цим такі 
роботи працівники «Закарпаттяобленер-
го» проводили по вулицях Тельмана та 

Гранітній.

6) 25 червня – мешканці мікрорайо-
ну Радванка провели суботник із благо-
устрою прибудинкових тери торій. Ак-
ція проходила по вулиці Ужанській.
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7. Липень 2016 року
1) 8 липня – в Ужгородській 

міській раді відбулася робоча 
зустріч, на яку зібралися міські 
депутати Юрій Мандич та Ми-
рослав Горват, представники 
ромських поселень Ужгорода, 
журналісти та поліцейські Управ-
ління патрульної поліції в містах 
Ужгороді та Мукачеві. У ході діа-
логу сторони обговорили, зокрема, конкретні питання співпраці у на-
прямку профілактики правопорушень, посилення контактів ромських 
лідерів із представниками патрульної поліції, врегулювання питань 
дорожнього руху в поселеннях. Разом ми домовились про організацію 
зустрічей поліцейських із ромськими дітьми та їх батьками, про регу-
лярні відвідини патрульними усіх «ромських» вулиць Ужгорода.

2) 11 липня – проведені роботи зі встановлен-
ня 12 вуличних стовпів, до яких буде підключене 
електропостачання по вулиці Малоужанській. До 
цього часу жителі цієї вулиці ніколи не мали ву-
личних ліхтарів.

3) 14 лип-
ня – участь у 
роботі сесії Уж-
городської місь-
кої ра ди.

4) 18 липня – працівники товариства «Закарпаттяобленерго» про-
тягли до вуличних стовпів по вул. Малоужанській електричний ка-

бель, встановили сучасні потужні 
освітлювальні лампи на стовпах. І 
ввечері з’явилося освітлення!

5) 20 липня – в офісі громад-
ської організації «Об’єднання ро-
мів Ужгорода» по вул. Ужанській, 
80 проводиться систематична ро-
бота, спрямована на визначення 
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спільних проблем громади мікрорайону Радванка, розвиток та пошук 
власних сил для солідаризації та конструктивних дій.

6) 21 липня – у випуску журналу «ТОП-100. Впливові люди Закар-
паття – 2016» громадську діяльність Мирослава Горвата було високо 
оцінено (8 місце).

7) 26 липня – участь у роботі сесії Ужгородської міської ради.
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8) 27 липня – участь у засіданні ви-
конкому Ужгородської міської ради. Меш-
канцям 32-квартирного будинку на вулиці 
Ужанській, 85 в Ужгороді надали згоду на 
укладення договору найму житла. Зазнача-
лося, що представники ромської народності 
на законних підставах зареєстровані за міс-
цем проживання і фактично проживають у 
квартирах цього будинку ще з 1999 року, 
але не всі необхідні формальні процедури були завершені. За рішен-
ням Центр надання адміністративних послуг та департамент міського 
господарства повинні забезпечити прийом заяв від мешканців цього 
будинку щодо надання дозволу на укладення договору житлового най-
му та розглянути їх за належною процедурою.

8. Серпень 2016 року
1) 2 серпня – директор Міжнарод-

ного фонду «Відродження» (м. Київ) 
Євген Бистрицький відвідав ромське 
поселення у мікрорайоні Радванка в 
Ужгороді. У ході спілкування з ром-
ськими жителями та громадськими 
активістами йшла мова про шляхи по-
кращення життя громади. 

2) 3-10 серпня – проведення по 
вулиці Ужанській у мікрорайоні Рад-
ванка робіт з ямкового ремонту про-
їжджої частини дороги.

3) 6 серпня – одне з регулярних 
відвідин Ужгородського міського від-
ділу ДМС, систематична правова до-
помога в отриманні ідентифікаційних 
документів для ромів Ужгорода.
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4) 21 серпня – працівники Ужго-
родського «водоканалу» встановили по 
вулиці Ужанській у мікрорайоні Радван-
ка два тимчасові бетонні каналізаційні 
люки на проїжджій частині дороги.

5) 24 серпня – участь в урочистих 
заходах до Дня незалежності України, 
на запрошення колеги Юрія Мандича – 
відві дини фіналу турніру з дворового футболу, присвяченого незалеж-
ності України (ЗОШ № 7).

9. Вересень 2016 року

1) 1 вересня – участь в уро-
чистій «лінійці» в День знань в 
Ужгородській ЗОШ № 13.

2) 16 вересня – участь у роботі се-
сії Ужгородської міської ради.
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3) 22 вересня – відвідини ромської театральної вистави «Циган і в 
Африці – циган» ромського театру «Романс» у Закарпатському облас-
ному музично-драматичному театрі.

4) 23 вересня – до Дня міста Ужгород: участь в урочистому від-
критті «Совиного гнізда» та міжнародної виставки-ярмарки «Тур’ єв-
роцентр Закарпаття 2016».



17

5) 29 вересня – участь у тренінгу «Цифрова демократія та рефор-
ма місцевого самоврядування», який відбувся у стінах Ужгородської 
міської ради.

10. Жовтень 2016 року
1) 1 жовтня – в мікрорайоні Радванка по вул. Ужанській, 80 від-

булось урочисте відкриття Центру дитячої та юнацької творчості, –  
позашкільного навчального закладу 
для ромських дітей (керівник – Жолт 
Лакатош).

2) 10 жовтня – в Ужгородській 
міській раді пройшла зустріч міських 
чиновників із представниками ОСББ 
міста. Як оформити субсидію на опа-
лювальний період 2016-2017 років, не 

вистоювати у чергах та якнайшвид-
ше отримати рішення про призна-
чення субсидії? Зібрання провели 
заступник Ужгородського міського 
голови Олександр Білак, начальник 
управління праці та соціального 
захисту населення Ужгородської 
міської ради Андрій Біксей та його 
заступник Мирослав Горват.
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3) 13 жовтня – прийом громадян. 
Питання оформлення особистих доку-
ментів громадянкою Ельвірою Муржою 
з Ужгорода.

4) 18 жовтня 
– участь у роботі 
сесії Ужгородської 
міської ради.

5) 22-23 жовтня – участь 
у представницькій міжнарод-
ній конференції «Посилення 
правової спроможності гро-
мад» (м. Київ). За час роботи 
конференції мав змогу висту-
пити на тему «Самоорганіза-
ція ромської громади в Ужго-
роді».

6) 27 жовтня – приклад система-
тичної правової допомоги ромським 
жителям Ужгорода. Отримання пас-
порта громадянина України.

11. Листопад 2016 року
1) 3 листопада – відвідини 

4-ої Всеукраїнської академії інте-
грованого розвитку міст (м. Уж-
город).

2) 3 листопада – по вулицях 
Ужанській та Малоужанській в мі-
крорайоні Радванка продовжилися 
роботи з облаштування вуличного 
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освітлення. Загалом працівниками ком-
панії «Закарпателектробуд» було вста-
новлено понад десять бетонних опор, до 
яких були прикріплені сучасні світло-
діодні лампи. У пізню пору доби вулиці 
стали освітленими.

3) 4-10 листопада – щоденна робо-
та в управлінні праці та соціального за-
хисту населення Ужгородської міської 
ради.

4) 11-12 листопада – співорганізація та участь у роботі міжна-
родної науково-практичної конференції «Ромські студії: досвід країн 
Центрально-Східної 
Європи та перспек-
тиви для України» 
(до 90-річчя відкрит-
тя ромської школи в 
Ужгороді)».

5) 22-23 листо-
пада – зустріч з пред-
ставниками місії 
ОБСЄ. До Ужгорода 
завітала старший рад-
ник з питань рома і сінті Бюро по Демократичним інститутам ОБСЄ 
Міріам-Ангела Каролі. Мета її візиту – вивчення поточної ситуації 
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щодо становища ромської етніч-
ної меншини в галузях освіти, охорони здоров’я, працевлаштування, 
відносин з органами влади та місцевого самоврядування.

6) 26 листопада – участь 
у поминальному богослужін-
ні і покладанні свічок до па-
м’ятнику жертвам Голодо мо ру 
1932 – 1933 років у м. Ужгород.

7) 29 листопада – участь у роботі 
сесії Ужгородської міської ради

12. Грудень 2016 року

1) 1 грудня – звернен-
ня уваги на випадки дискри-
мінаційного відношення до 
представників ромської етніч-
ної мен шини в Ужгороді за 
соціаль ною та етнічною озна-
кою.
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2) 2 грудня – від-
відини міжнародного 
ромського джазово-
го фестивалю «ПАП-
ДЖАЗ-ФЕСТ-2016» в 
Ужгороді.

3) 6 грудня – правова робо-
та з надання юридичних кон-
сультацій ромським жителям 
Ужгорода.

4) 8-9 грудня – участь у Всеукраїнській зустрічі ромських громад-
ських організацій «Стратегія-2020» (м. Київ). Тема виступу: «Підходи 
до інтеграції та захисту прав ромів за участі органів самоврядування 
та громадських організацій».
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СИЛА ДЕПУТАТА – 
У ЙОГО ПІДТРИМЦІ ГРОМАДОЮ

МІЙ ОБОВ’ЯЗОК – ДОПОМАГАТИ ЛЮДЯМ!

В Ужгороді на території сучасної Радванки вже понад 300 років про-
живають роми. Це не кочові мешканці, як багато людей вважають, а ті, 
які довгий час проживають на одному місці і «не розчинились», не аси-
мілювались за такий значний період, зберегли свої звичаї, мову, традиції. 

На сьогодні місце компактного проживання ромів на Радванці – 
це значна територія, яка поділяється на кілька частин. Спочатку 
роми  проживали у районі нинішньої  вулиці Ужанської. Вона була на 
краю тодішнього села Радванка, оскільки роми завжди мали право 
поселятись тільки на околицях міст і сіл. 

Пізніше мікрорайон розширився і з’явився вже на карті міста 
Ужгород, до якого приєднали село Радванку (як і Доманинці, Дравці 
та інші села). Сьогодні у цьому «найстарішому» мікрорайоні розмі-
щено понад 120 будинків.

Позаду поселення були розміщені підприємства – бетонний, асфаль-
товий та інші заводи. З розпадом СРСР вони припинили роботу, а по-
тім за безцінь були продані новим власникам, які законсервували їх. З ча-
сом підприємства були розкрадені й припинили свою діяльність. На цій 
звільненій території роми потроху почали зводити невеликі будиночки. 
На вулицях Гранітній, 45, Пограничній мешкають роми у понад 500 
будиночках. Оскільки «вільних» земельних ділянок було мало, то кілька 
«сміливців» почали будуватись за земельним насипом, який захищав жи-
телів Ужгорода від повеней. На сьогодні там збудовано 15 хатинок. У 
2002 році тодішнім мером Ужгорода В. Погорєловим була збудована ще 
одна захисна дамба, яка йде майже паралельно старій і захищає будин-
ки від повеней. Район має назву «Хар» («яма» ромською).

Є ще один цікавий мікрорайон «Беверлі гілз», названий на честь 
відомого американського телесеріалу. До нього відносяться двопо-
верховий будинок за адресою вул. Ужанська, 85 і кілька прилеглих до 
нього будинків за одною адресою – вул. Ужанська, 87. Загалом там 
розміщено понад 50 будинків.

Ми зробили цей пізнавальний екскурс поділу нинішнього мікрора-
йону Радванка, де проживають роми, оскільки саме від цього місця 



23

компактного проживання до Ужгородської міської ради VII скликан-
ня у 2015 році обрані два депутати, два роми – Юрій Мандич і Ми-
рослав Горват.

Головне завдання кожного депутата – бути представником у орга-
нах місцевої влади від громадян округу, від якого він обраний, аби ви-
рішувати їхні нагальні проблеми. Оскільки робота депутата потребує 
досконалих знань потреб жителів, то мати відомості від кожного про-
сто неможливо. Тому сила депутата у його тісних зв’язках зі «своєю» 
громадою. Такою зв’язуючою ланкою у його роботі є помічники депу-
тата. Сьогодні ми розповімо саме про таких помічників депутата Ужго-
родської міської ради Мирослава Горвата – Роберта Тирпака, Роланда 
Бругоша та Івана Балога. До них ми поставили одні й ті ж питання:

Минув 2016 рік. Що зроблено за цей період для жителів ромської 
громади у ваших мікрорайонах?

Що змінилось за цей час?
Які плани і задуми на 2017 рік?

Роберт Тирпак

1. Минув 2016 рік. Що зроблено 
за цей період для жителів ромської 
громади у вашому мікрорайоні?

Ще з 2014 року почав тісно співпрацюва-
ти з Мирославом Горватом. Спочатку це були 
спільні разові акції. Наприклад, весняне при-
бирання території вулиці Ужанської, вивіз сміття. У цьому році, залучив-
шись підтримкою ТОВ «АВЕ-Ужгород», ми спромоглися встановити 
баки для побутових відходів. Оскільки значна частина ромів прожива-
ють у будинках, т.зв. самозабудовах, і не мають «прописки» за місцем 
проживання (а це понад 300 осіб), то договір на встановлення 48 баків 
був оформлений на мене особисто. Переговори з ТОВ «АВЕ-Ужгород» 
були довгими, але за клопотанням нашого міського депутата Мирослава 
Горвата нам повірили. Тепер щомісяця збираю від мешканців гроші і 
оплачую цю послугу. 

Велика проблема – це під’їзна дорога до вулиці Гранітна. У 2015 
році за допомогою «свого» депутата ми залучили відповідну дорож-
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ню техніку – грейдер, який зачистив цю дорогу. Також знайшли чу-
дового спонсора зі США – Дагласа Ландро, який виділив кошти на 
придбання щебеню. Дорогу зачистили, вирівняли великі ями, засипа-
ли значним прошарком гравію. Був покращений проїзд дорогою від 
переїзду (вул. Ужанська) до вулиці Гранітна.

Наступна велика проблема – це забезпечення мешканців мікрора-
йону Радванка питною водою. Через те, що інколи воду брали з річки 
Уж, було кілька випадків захворювань людей на гепатит. У 2016 році 
захворіло 5 дітей і 3 дорослих. Знову за клопотанням депутатів було 
встановлено 2 колонки для води, а саме: за адресами – вул. Гранітна, 
45 та вул. Ужанська, 87. Лічильники обліку води ми поставили на 
самому початку відводу, аби можна було сплачувати за використану 
воду.

2. Що змінилось за цей час?

У мікрорайоні стало набагато чистіше. Побутове сміття вивозить-
ся регулярно. Люди отримали доступ до якісної питної води. Мен-
ше хворіють. Дорога хоч і щебенева, але по ній вже може проїхати 
машина, наприклад, авто «швидкої допомоги». Раніше лікарі просто 
відмовлялись їхати до нас. Інколи хворих просто виносили на руках 
до машин «швидкої допомоги». Але найголовніще те, що люди від-
чувають допомогу з боку місцевого депутата. Стали краще ставитись 
один до одного, стали більш дружними.

3. Які плани і задуми на 2017 рік?

На жаль, на сьогодні для всіх мешканців мікрорайону акту-
альним залишається облаштування під’їзної дороги. З часом зно-
ву утворилися вибоїни, ями. Відсутні дорожні знаки, такі як «Об-
меження швидкості руху», «Обережно, діти!». Були випадки, коли 
діти потрапляли під колеса автомобілів, отримали травми. Але 
найголовніша проблема – це безробіття. А звідси випливають і всі 
інші – соціальна незахищеність, зубожіння, високий рівень захво-
рюваності. Отже, нашої громадської роботи вистачить не тільки на 
наступний рік.
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Роланд Бругош

1. Минув 2016 рік. Що зроблено 
за цей період для жителів ромської 
громади у вашому мікрорайоні?

Мій мікрорайон – це вулиця Ужанська 
від будинків № 80 до № 85 – «двоповерхів-
ки» та № 87.

У цьому році разом із Мирославом Горватом ми домоглись, аби 
були замінені 35(!) дерев’яних стовпів подачі електроенергії та су-
часні бетонні. Велику допомогу при цьому нам надав заступник на-
чальника з енергозбуту і економічних питань Ужгородського місь-
кого РЕМу Юращук Олег Михайлович, офіс якого розміщений у с. 
Оноківці, вул. Головна, 57. До цього були випадки, коли старі стовпи 
прогнили і скосилися так, що електричні дроти звисали майже на го-
лови людей. Це було дуже небезпечно. Крім того, на 25 стовпах по 
вулиці Малоужанській встановлені сучасні лампи вуличного освіт-
лення і 10 таких ламп на вулиці Ужанській. Зараз нашими вулицями 
чудово можна ходити у темну пору доби.

Наступне – це встановлення 6 каналізаційних люків по вул. Ужан-
ській, 85, оскільки їх відсутність створювала велику небезпеку, осо-
бливо для дітей, яких багато у цьому мікрорайоні.

У лютому 2015 року в поселенні за адресою вул. Погранична, 1а 
була велика пожежа – загорівся будинок. Поки приїхала пожежна ма-
шина, пройшов час, до того ж у пожежників було дуже мало води для 
гасіння полум’я. В результаті будинок згорів ущент. Разом із депута-
том Мирославом Горватом ми домоглися встановлення двох пожеж-
них кранів за адресою: вул. Ужанська, 85 та вул. Гранітна, 45. 

Для потреб мешканців двоповерхового будинку по вул. Ужан-
ській, 85 було встановлено великий контейнер для вивозу твердих 
побутових відходів. До цього сміття люди просто викидали за будин-
ком. Що цікаво, не тільки роми викидали сміття, а й ужгородці, які 
на своїх автомобілях привозили сюди відходи з міста. Так, 26 червня 
цього року, я спіймав таку машину, яка вже почала викидати з «Кама-
зу» відходи. Коли я вибіг і почав сваритись з водієм, то тільки після 
цього домігся, аби він забрав все, що викинув, і поїхав геть.
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Головний мій біль – це будинок, у якому живу, тобто «двоповер-
хівка». За 30 років усі каналізаційні труби у будинку прогнили. Стічні 
води заповнили підвал. Кілька разів ці води відкачували, але дарма. 
Тому за нашим запитом, через депутата Мирослава Горвата, цілий 
місяць працювала спеціальна бригада з Києва, яка займалася каналі-
заційним водовідведенням. 

Ми налагодили тісну співпрацю з місцевим благодійним фондом 
«Дім милосердя». Так, 28 листопада цього року було організовано 
роздачу для дітей і мешканців поселення булочок і деяких запасів 
харчів на зиму. Зокрема, ми роздали людям 12 великих мішків із со-
лодким перцем. 

2. Що змінилось за цей час?

У мікрорайоні стало помітно чистіше, з’явилася самоповага між 
людьми, впевненість, що спільно можна багато чого зробити вже сьо-
годні, а не відкладати на завтра. Ми зрозуміли, що наш депутат Ми-
рослав Горват дійсно працює на громаду.

3. Які плани і задуми на 2017 рік?

Двоповерховий будинок – це головна проблема. Хочемо відре-
монтувати дах, під’їзди, замінити прогнилі труби у підвалі, аби там 
не накопичувалася стічна вода. Це значні кошти, і без допомоги депу-
татського корпусу Ужгородської міської ради нам самим це зробити 
не вдасться. А ще – знайти постійну роботу для себе.

Іван Балог

1. Минув 2016 рік. Що зроблено 
за цей період для жителів ромської 
громади у вашому мікрорайоні?

Мій «профіль роботи» трохи інший. На 
громадських засадах я за підтримки Ми-
рослава Горвата намагаюсь надавати кон-
сультаційну правову допомогу в Управлінні 
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праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради. 
Звичайно, в першу чергу, ромським родинам. Так, за 2016 рік я надав 
консультації 1975 ромським жінкам, які звернулись до мене по допо-
могу. Через те, що більшість ромських жінок малограмотні, я допо-
магав їм заповнювати декларації, писати заяви для отримання коштів 
на дітей до 3-х років, при народженні, малозабезпеченості, матерям-
одиначкам та ін. Така робота сприяє зменшенню черг до відповідних 
інспекторів в Управлінні: жінки приходять вже з написаними заявами 
або деклараціями, що значно прискорює процес оформлення відпо-
відних документів. Я пояснюю, з яких документів необхідно зробити 
ксерокопії, а які подаються в оригіналі.

Багато жінок звертаються за допомогою і в отриманні пенсії. Так, 
22 червня ми провели цікаву акцію-консультацію: до нас звернулося 
понад 140 жінок. З них двом ми змогли оформити документи на отри-
мання пенсії і їм згодом вручили пенсійні посвідчення.

Крім того, як пастор ромської церкви багато працюю з молоддю. 
У моєму мікрорайоні понад 120 дітей, з якими я займаюсь. Пояснюю 
їм, чому потрібна освіта, як знайти своє гідне місце в суспільстві. 
Вже четвертий рік так працюю, і підсумком моєї роботи, наприклад, 
є проведення святкових заходів до 1 червня у Міжнародний день за-
хисту дітей, 13 листопада – Дня сиріт. 

2. Що змінилось за цей час?

Якщо раніше за один день прийому документів інспектор міг при-
йняти 12 осіб, то сьогодні можна оформити документи понад 20 жінок. 
Не потрібно довго пояснювати, що і де заповняти, як писати заяву, де 
завіряти декларації, які документи приймають у вигляді ксерокопій.

Радує те, що допомагаю жінкам отримувати гарантовані держав ним 
законодавством соціальні кошти. А у наш час це має велике значення. 

3. Які плани і задуми на 2017 рік?

Оскільки весь час маю роботу з особистими документами грома-
дян, то хочеться, аби у всіх жінок були паспорти, свідоцтва про наро-
дження, реєстрації за місцем проживання. Якщо у 2015 році у 60% мо-
лодих жінок не було особистих документів, то у 2016 – тільки у 40%.



 Вважаю, що молодь повинна вчитись, особливо дівчата, адже 
вони майбутні мами. Чому вони зможуть навчити власних дітей, 
якщо самі – малограмотні. Цю роботу необхідно проводити разом зі 
школою, батьками, громадськими лідерами.

Звернення до ужгородців! 

Шановні друзі! Дякую всім Вам за високу довіру до мене! 
Обіцяю і надалі працювати на благо ужгородців, сприяти 
покращенню благоустрою міста та добробуту громадян!

Особисто дякую за плідну співпрацю міському голові Ужгорода 
Богдану Андріїву та керівництву Ужгородської міської ради, 
зокрема першому заступнику міського голови Іштвану Цапу! 

Дякую всьому депутатському корпусу 
і особисто Юрію Мандичу та Василю Гомонаю! 

З повагою Мирослав Горват
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