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ЗВІТ 

про діяльність депутата
Ужгородської міської ради 

VII скликання
МИРОСЛАВА ГОРВАТА

за 2017 рік

До жодної фракції чи групи Ужгородської міської ради не входжу.
Кількість пленарних засідань Ужгородської міської ради за 2017 

рік 13. Присутній 12 разів, відсутній 1 раз. 
Член Комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спор-

ту та соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних 
відносин та туризму – 11 разів був присутній на засіданнях, 2 рази 
відсутній. 

Графік особистого прийому громадян – остання п’ятниця кожно-
го місяця з 10:00 по 12:00 год. Адреси прийому: вул. Ужанська, 80 та 
пл. Петефі, 26 (каб. № 5).

Кількість депутатських запитів/звернень за 2017 рік – 10.
Помічники-консультанти: Роланд Бругош, Петро Габрин, Іван 

Балог.
Заступник начальника управління, начальник управління соці-

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

Засоби зв’язку: +38-050-538-02-41, myroslav.horvat@gmail.com 
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МОЯ ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Січень 2017 року.
1) 3 січня – у перший робочий 

день нового 2017 року надана 
правова консультація ромській 
родині з мікрорайону Радванка.

2) 5 січня – в Ужгороді по частині 
вулиці Гранітної у мікрорайоні 
Радванка, де компактно проживають 
ро ми, проводилися роботи з об-
лаштування вуличного освітлення. Загалом на вісімнадцятьох 

бетонних опорах були встановлені 
сучасні світлодіодні лампи. У 
пізню пору доби вулиця Гранітна 
стала освітленою, чому дуже 
радіють усі місцеві жителі. До 
цього часу вуличне освітлення тут 
було відсутнє взагалі.

3) 13 січня – до мене звер-
нулися кілька громадян ромської 
національності. Як правило, поряд 
з вирішенням звернень соціального 
характеру (оформлення субсидій, 
виплати різного роду соціальних до-
помог), роми звертаються і за пра-
вовою консультацією та допомогою 
(реєстрація за місцем проживання, оформлення особистих ідентифіка-
ційних документів, оформлення документів на житло тощо).
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4) 13-14 січня – робота з 
прибирання снігових заметів у 
мікрорайоні Радванка, зокрема 
по вулиці Ужанській. 

5) 16 січня – до мене зі 
своєю проблемою звернулася 
літня громадянка Параска Т., 
1950 р.н., яка проживає по 
вул. Тельмана в Ужгороді. 
Вона мешкає у важких умовах, 
грошей їй не вистачає, іноді, на хліб. Ми допомогли їй отримати 

одноразову матеріальну 
допомогу та допоможемо у 
оформленні пенсії. На жаль, 
через складну економічну 
ситуацію в державі, таких 
людей як Параска стає дедалі 
більше – люди похилого 
віку практично позбавлені 
можливості на задовільне 
харчування та лікування.

6) 18 січня – за правовою допомогою до нас звернулися грома дян-
ка Єлизавета О., 1950 р.н., разом зі своєю донькою, які проживають 
в мікрорайоні Шахта в Ужгороді. Єлизавета є глухонімою, тому 
для розмов потребує сторонньої допомоги. Свого часу, ще у 2009 
році, вона разом зі своєю 
родиною виїхала на за-
робітки в Росію. Там вона 
за губила свій паспорт 
гро  мадянки України. До-
дому вона повернулася на 
підставі виданого ро сій-
ською міграційною служ-
бою посвідчення особи на 
повернення в Україну.
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7) 20 січня – відвідини Уж-
городського міського відділу ДМС. 
Розпочато процес збору необхідних 
документів для отримання паспорта 
громадянкою Єлизаветою О.

8) 24 січня – участь у засіданні 
Міжвідомчої робочої групи при 
Закарпатській обласній раді з питань 
ромської національної меншини.

9) 25 січня – надана чергова 
правова консультація літньому 
ужгородцю щодо оформлення пенсії 
за віком.

10) 26 січня – участь у роботі 
сесії Ужгородської міської ради.

11) 29 січня – відвідини ром-
ського поселення по вулиці Гра-
нітній в Ужгороді. У зв’язку з 

тривалими морозами, вода у мережі 
водопостачання, з якої місцеві роми 
брали питну воду, замерзла. Тому 
більшість родин змушені ходити по 
воду до річки. Так само замерзла 
вода і у подвір’ї ромських бараків 
по вул. Ужанській, 87. Тут місцеві 
жителі ходять по воду до сусіднього 
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двоповерхового будинку по вул. Ужанській, 85. Вирішено питання з 
організацією підвезення питної води у цистернах.

12) 30-31 січня – для жителів 
ромських поселень по вулицях Гра-
нітній та Ужанській в Ужгороді, 
які позбавлені питної води через 
сильні морози, організовано під-
ве зення цистерни з питною во дою. 
З автомобіля (загальним об’є мом 
2000 л), наданого міським «водо-
каналом», роми набирали питну 
воду у свої відра та каністри.

2. Лютий 2017 року
1) 1 лютого – зі своєю 

проблемою звернулася ужгородка 
Неля Г., яка проживає по вулиці 
Тельмана в Ужгороді. Вона мати 
дев’ятьох дітей, зараз проходить 
процедуру оформлення соціальної 
допомоги на дітей.

2) 1-3 лютого – продовження організації 
підвезення питної води до ромських будинків по 
вулицях Ужанській та Гранітній в Ужгороді.

3) 5 лютого – відвідини ромського посе-
лення. У декількох будинках по вул. Гранітній, 
були затоплені подвір’я внаслілок танення 
снігу та три-
валих дощів. 

Вирішено питання з ужгородською 
пожежною службою, працівники 
якої організовано викачували воду 
з прилеглих до будинків територій.

4) 10 лютого – з початку 2017 
року були введені в дію деякі зміни до 
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процедури оформлення державної 
соціальної допомоги. Однієї з 
вимог стало те, що неповнолітні 
діти повинні бути офіційно 
зареєстрованими за місцем про-
живання батьків (матері). Тому 
багато ромських жінок Ужгорода 
почали масово звертатись до 
Центру надання адміністративних 

послуг, який здійснює таку реєстрацію. Разом з начальником 
Ужгородського ЦНАПу Жанною Павлув ми роз’яснювали правила та 
процедуру такої реєстрації для відвідувачів ромської народності.

5) 13 лютого – участь у чер-
говому засіданні Координаційної 
ради з питань захисту та інтеграції 
в українське суспільство ромської 
національної меншини при Уж го-
родській міській раді.

6) 13 лютого – директорка 
ромської програмної ініціативи 
Міжнародного фонду «Відрод-
ження» (м. Київ) Ольга Жмурко відвідала управління праці та 
соціального захисту населення Ужгородської міської ради. Вона 
ознайомилася з процедурою оформлення та надання різного роду 

соціальних допомог громадянам, в 
першу чергу ромської народності. 
У нелегкій соціально-економічній 
ситуації в державі, особлива 
увага повинна бути приділена 
соціальному захисту вразливих 
груп населення. Дуже важливим 
є те, що роми, які звертаються до 
управління праці та соціального 

захисту населення, мають можливість отримати кваліфіковану 
правову допомогу.
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7) 16 лютого – надання чергової правової 
консультації молодій ужгородці.

8) 16 лютого - в управління праці та 
соціального захисту населення Ужгородської 
міської ради завітав в.о. начальника відділу 
національностей та релігій Закарпатської 
ОДА Йосип Резеш. Метою його візиту 
було ознайомлення з тим, як в управлінні 

проводиться робота з ромською 
громадою міста. Також вели розмову 
про напрями співпраці обласної 
виконавчої влади та ромських не-
урядових організацій.

9) 17 лютого – по правову до-
помогу щодо оформлення пас порта 
громадянина України звер нувся 
ж и   т е л ь 

Уж города Емерих С., у якого не що давно 
закінчився термін ув´язнення. З особистих 
документів у нього на руках тільки свідоцтво 
про народження та довідка із в´язниці.

10) 24 лютого – надана правова 
консультація ромській родині з 
Ужгорода щодо порядку отримання 
допомоги при народженні дитини.

11) 28 лютого – участь у роботі сесії 
Ужгородської міської ради.
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3. Березень 2017 року
1) 2 березня – у ході зустрічі з Сергієм 

Лацком, головою Християнської благодійної 
місії «Життя і Світло» при Союзі вільних 
церков християн євангельської віри України, 
обговорено багато питань з релігійної сфери 
життя ромської громади Ужгорода.

2) 3 березня 
– зустріч з представниками громадської 
організації «Молодь за краще майбутнє» 
(Мирослава Борщ, Владислав Гребенюк, 
Марина Ксьондз, Катерина Черепенко, 
Максим Горбатюк), які приїхали до Ужгорода 
на три дні проводити серію тренінгів для 

громадських активістів, політиків та студентів щодо етнічних та 
національних меншин. 

3) 5-6 березня – по вулиці Гра-
ніт ній в Ужгороді трапилася ава-
рій на ситуація з витоком во ди з 
цен т ральної труби міста. Зав дя ки опе-
ративному втручанню пра ців ни ків 
КП «Водоканал Ужгород» проб  лему 
було швидко вирішено за два дні.

4) 6 березня – ромська жителька 
отримала документи, які підтверджують її право власності на квартиру 
та офіційну реєстрацію свого місця проживання у двоповерховому 

будинку по вул. Ужанській, 85/5. Тобто ста-
ла власником своєї квартири! Це чергова ма-
ленька перемога в нашій роботі з громадою 
мікрорайону Радванка. Подяка всім причетним 
до цієї важливої роботи, насамперед, Миколі 
Яцкову, Володимиру Навроцькому, Юрію 
Ман  дичу, працівникам відділу реєстрації міс-
ця проживання Ужгородської міської ради та 
Центру надання адміністративних послуг ви-
конавчого комітету Ужгородської міської ради. 
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5) 9 березня – надана правова кон-
сультація двом ромським жінкам щодо 
отри мання допомоги та оформлення до-
ку ментів на державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям.

6) 13 березня – робоча зустріч з Тиберієм 
Адамом, ромським громадським активістом 
мікрорайону Радванка.

7) 13 березня – 
зустріч з експертом з 
розвитку співпраці між 

містами побратимами (Ужгород-Дармштадт) 
Мартіном Ройтером. Обговорена співпраця у 
напрямку роботи в ромських громадах міста, 
зокрема, питання благоустрою у ромських 
поселеннях, освіти ромських дітей.

8) 14 березня – надана правова кон-
сультація щодо процедури оформлення до-
кументів на пенсію по інвалідності п. Івану, 
жителю міста Ужгород.

9) 15 березня – надана правова 
консультація жителю Ужгорода п. Віктору щодо підготовки та подан ня 
документів для суду для встановлення особи, 
оскільки у нього немає жодних особистих 
ідентифікаційних документів. По цій справі 
домовлено про співпрацю з Ужгородським 
місцевим центром з наданням безплатної 
вторинної правової допомоги. 

10) 15 березня – робоча зустріч з ромсь-
ким громадським активістом села Середнє 
Ужгородського району Віталієм Адамом.
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11) 16 березня – робоча зустріч з ромським 
культурним діячем, заслуженим працівником 
культури України, головою товариства «Лау-
тарі» Віллі Папом-молодшим.

12) 17 березня – 
зустріч з журналісткою, 
громадською діячкою, 
ромологом Євгенією Навроцькою.

13) 20 березня – ро-
боча зустріч з екс пер-
том ОБСЄ Даніло Чур-
чі чем із Сербії, який 

про водить моніторинг доступу ромського 
на селення до отримання різного роду іден ти-
фікаційних документів (паспортів, сві доцтв 
про народження, ID-карток та ін.). У ході розмови обговорено поточну 
ситуацію щодо забезпечення доступу до виготовлення та отримання 
особистих документів для представників ромської національності в 
Ужгороді.

14) 21 березня – зустріч з журналісткою, громадською діячкою, 
ромологом Євгенією Навроцькою.

15) 22 березня – до мене звернулися дві 
не повнолітні сестри Джульєта та Галина Б., 
жительки вулиці Тельмана з Ужгорода. Оскіль-
ки вони не мають батьків, опіку над ни ми взяла 
їхня старша сестра Ізольда Б. Але у пошуках 
заробітків Ізольда покинула межі області, тому 
виникли проблеми з оформленням особистих документів на неповноліт-
ніх сестер. Завдяки начальнику служби у справах дітей Ужгородської 
міської ради Арокгаті Марії Юріївні, нам вдалося до помогти старшій 
сестрі Галині, яка у шістнадцять років народила дитину.

16) 22 березня – участь у засіданні 
Координаційної ради з питань ромської 
національної меншини при Ужгородській 
міській раді. Обговорено питання орга-
нізації та проведення Міжнародного дня 
ромів у місті.
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17) 23 березня – за правовою допомогою 
звернулися роми з вул. Пирогова разом з со-
ці ально-медичним посередником Наталією 
Ко вальчук, яка працює у цьому поселенні Уж-
города. У чоловіка Миколи Т., 1988 р.н., до сі 
немає паспорта громадянина України, біль ше 
того, у свої майже тридцять років він не має взагалі ніякого осо бистого 
документа. Микола з дитинства живе з бабусею, про своїх батьків нічого 
не знає. Тому процедура виготовлення паспорта для нього суттєво 
ускладнюється. Я допоміг зі зверненням до адвоката Ужгородського 
місцевого центру з надання безплатної вторинної допомоги.

18) 23 березня – відвідини Ужгородської 
загальноосвітньої школи I-II ступенів №13, де 
ми ще раз переконались у тому, що ромські 
діти дуже обдаровані. Діти декламували вір ші 
Шевченка та розповідали, ким вони прагнуть 
стати в майбутньому. Освіта наших дітей – 
це головна умова успіху як кожної дитини в 

майбутньому, так і держави загалом.
19) 24 березня – робоча зустріч з Дариною 

Віраг, головою Ужгородської міської гро мад -
ської організації «Нове краще життя», яка 
за хищає інтереси жителів маленького ком -
пак тного ромського поселення по вул. Ба  чин-
ського, 103 та вул. Тімірязєва, 50, 48, 38, що у 
мікрорайоні Шахта в Ужгороді. По спис ку ра-
зом з дітьми та дорослими за цими адресами проживають 76 людей.

20) 25 березня – обговорення поточних 
робочих питань зі своїми помічниками-
консультантами Іваном Балогом та Роландом 
Бругошом.

21) 25 березня – 
робоча зустріч з ром-

ським громадським активістом та пас то ром 
ромської церкви села Велика Доб ронь Уж-
городського району Едгаром Лака тошом.
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22) 27 березня – надана правова кон-
сультація щодо порядку надання державної 
соціальної допомоги при народження дитини 
ромській родині з Ужгорода.

23) 28 березня – участь у роботі кругло-
го столу на тему «Співпраця Ужгородсько го 
міського центру зайнятості з соціальними партнерами, роботодав-

ця ми щодо організації зайнятості 
ромського населення» в Ужгородсько-
му міському центрі зайнятості, в якому 
також взяли участь керівництво Цент-
ру Ужгорода та області, представники 
ромських то ва риств. Розмова велася 
про робо ту з ром ським населенням 

щодо праце вла штування, про поточні проблеми, які виникають у 
ході цього процесу.

24) 29 березня – робоча зустріч з лідером 
ромського поселення по вулиці Тельмана в 
Уж городі Олександром Лацком. По цій ву-
лиці станом на сьогодні проживають близько 
1000 (од на тисяча) жителів ромської націо-
нальності.

25) 30 березня – участь у роботі сесії Уж-
городської міської ради. Разом із сином Аладаром.

26) 31 березня – у мікрорайоні Радванка 
проведені роботи з часткового ремонту проїжджої 
частини дороги на най віддаленішому відрізку 
вулиці Ужан ської, 

починаючи від залізничної колії і до 
двоповерхового будинку під номером 
85. Потім частково продовжено ро-
боту по вулицях Малоужанській та 
Прикордонній.
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4. Квітень 2017 року
1) 7 квітня – 

участь у брифінгу 
«Коаліції ромсь ких 
НГО України» для 
загально укра їн сь-
ких ЗМІ у Києві на 
тему «Державна 
по літика у сфері 
за хисту та інтеграції ром  ської націо нальної меншини в українське сус-
пі льство».

2) 8 квітня – участь у святкових заходах до Міжнародного дня 
ромів в Ужгороді.

3) 10 квітня – відвідини дитячого футбольного 
турніру в мікрорайоні Радванка, організованого та 
підтриманого міським головою Ужгорода Богда ном 
Андріївим, депутатами Ужгородської міської ради 
Юрієм Мандичем, Василем Гомонаєм та Євгенієм 
Прозором.
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4) 12 квітня – взяв участь у флеш-мобі на 
підтримку місцевої радіостанції «ТИСА ФМ» 
#savetysafm. Численні ромські неурядові організації 
Закарпаття приєдналися до звернень проти мож-
ливого закриття молодіжної радіостанції «Тиса 
ФМ» в Ужгороді. З-поміж загального мовлення, 
«Тиса ФМ» приділяє значну увагу та надає час і для 
радіопрограм мовами національних меншин.

5) 14 квітня – зустріч із найстаршою ромською 
жителькою міста – Єлизаветою Іванчик, яка 
проживає у мікрорайоні Радванка. Пані Єлизаветі 
вже за дев’яносто! 

6) 20 квітня – 
відвідини Ужгород сь-
кого міського полого-
вого будинку.

7) 21 квітня – відвідини села Велика Добронь 
Ужгородського району, в якому проживає численна 
ромська громада.

8) 22 квітня – другі 
протягом квітня відвідини 
Ужгородського міського по-
ло гового будинку разом із 

депутатом Ужгородської міської ради Юрієм 
Мандичем.

9) 22 квітня – участь у традиційному 
ужгородському фестивалі рожевого вина 
«Сакура Фест».

10) 27 квітня – 
проведенення робіт з 
часткового ремонту ву -
лиць Ужанської та Ма -

ло  ужанської у мікрорайоні Радванка, де пе ре-
важно проживає ромська громада.
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11) 27 квітня – 
участь у робочій зус-
трічі з експертами 
AD HOC Комітету 
Ра  ди Європи з питань 
ромів «CAHROM» 
та представниками 
ром   ської громади 
Ук   раїни (коаліція ромських неурядових організацій). Обговорення 
«ме   ханізмів покращення доступу до ідентифікаційних документів, 
со ціа льного забезпечення, охорони здоров’я та забезпечення житлом 
пред ставників ромської національної меншини на загальнодержавно-
му та локальному рівнях» та тематичних пріоритетів, які повинні 
бути відображені у новому національному Плані дій щодо ромської 
Стратегії.

12) 28 квітня – для жительки Ужгорода 
надана правова консультація щодо порядку 
отримання державної соціальної допомоги ма-
ло забезпеченій родині.

5. Травень 2017 року
1) 6 травня – участь у роботі «Німець-

ко-українських зустрічей» молодих людей 
з Німеччини та України. Німецька мо лодь 
завітала до нашого міста з метою озна-
йомлення з ромською історією, освітою, 
становищем ромів Закарпаття.

2) 7 травня – відвідини служіння (євангеліза-
ції) у ромській церкві «Авен Езер» у мікрорайоні 
Радванка.

3) 9 травня – участь в урочистих 
заходах до Дня Перемоги.
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4) 11-12 травня – участь у роботі круглого 
столу «Реформа місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні: 
досягнення і нові завдання». Захід організовано 
Міністерством регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального гос по-
дарства України у співпраці з Програмою 

Ради Європи «Децентралізація і тери-
торіальна консолідація в Україні».

5) 12 травня – проведені роботи зі 
встановлення вуличного освітлення у 
мікрорайоні Радванка.

6) 16 травня – надана соціально-правова 
консультація поважному жителю мікрорайону 
Радванка.

7) 18 травня – день Вишиванки. Наше уп-
равління праці 
та соціального 
за хисту насе лен-

ня Ужгородської міської ради.

8) 18 травня – участь у роботі сесії Ужгородсь-
кої міської ради. 

9) 19 травня – 
участь у роботі ко н -
курсної комісії що  до 
заміщення ва кан  сії ди-
ректора Ужго род ської 
ЗОШ № 13. 
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10) 23 травня – проведення інфор-
маційно-роз’яснювальної роботи з ромсь-
кими жителями Ужгорода. 

11) 25 трав-
ня – у мікрорайоні 
Рад ванка відбулась про філактична акція з 
дітьми. Патрульні поліцейські Ужгорода 
та Мукачева орга нізували та провели 
навчальні уроки, які були 
присвячені безпеці дітей 
на дорозі. 

12) 26 травня – на святі останнього дзвоника в 
Ужгородській ЗОШ № 13. 

13) 30 травня – за 
пра  вовою допомогою що -
до процедури усинов лен-
ня дитини звернулася молода ромська ро-
дина з Ужгорода. 

14) 31 травня – участь у роботі 
засідання Міжвідомчої робочої групи 
при Закарпатській ОДА з метою 
фор мування профільних груп з ви-
конання плану заходів реалізації в 
області Стратегії захисту та інтеграції 
в українське суспільство ромської на-
ціональної меншини. 

6. Червень 2017 року
1) 1 червня – участь у заходах, 

присвячених Міжнародному дню 
захисту дітей. Акція організована 
для ромських дітей у міському парку 
«Підзамковий».
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2) 11 червня – участь в уро-
чистому заході на українсько-сло-
вацькому кордоні з нагоди введення 
в дію безвізового режиму з країнами 
Євросоюзу.

3) 14 червня – участь у ро-
боті чергового засідання Коор-
динаційної ради з питань захисту та 
інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини 
при Ужгородській міській раді.

4) 15 червня – надана правова консультація 
жителю Ужгорода щодо отримання грошових 
виплат на померлу особу.

5) 18-19 червня – участь у роботі 
установчої конференції Міжнародної 
ромської федерації (м. Кечкемет, Угор-
щина).

6) 23 червня – проведені роботи із встановлення 
дорожніх знаків по вулиці Ужанській.

7) 30 червня – зустріч із 
делегацією ромів Німеччини.
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7. Липень 2017 року
1) 4 липня – напружені робочі будні в 

управлін ні праці та соціального захисту населення 
Ужгородської міської ради. Окрема увага при-
діляється роботі з ромами.

2) 10 липня – участь у 
роботі щорічної конференції 
ромської молоді, стипендіатів Ромського 
освітнього фонду в Україні.

3) 17 липня – міський голова Ужгорода 
Богдан Андріїв, його заступник Олександр Білак, 
керуючий справами виконкому Олена Макара 
ознайомилися, як працює створений нещодавно 
в міському управлінні праці та соціального 
захисту населення відділ прийому і видачі 
документів «Єдине вікно».

4) 24 липня – звертаю особливу увагу на 
проведення соціально-правової роботи з ромськими 
жінками у сфері надання різних видів державної 
соціальної допомоги.

8. Серпень 2017 року
1) 3 серпня – участь у Міжрегіональній 

зустрічі щодо ситуації, яка склалася навколо 
стихійних ромських поселень, розташованих на 
території м. Львів. Організаторами цьо го заходу 
виступили Львівська міська ра да (міський го лова 
Андрій Садовий) та Між-

народний фонд «Відродження» (виконавчий директор 
Євген Бистрицький). Головною темою зустрічі стало 
обговорення поточної ситуації із сезонною трудо вою 
міграцією ромського населення до Львова. 

2) 8 серпня – інтерв’ю місцевому телеканалу 
«Тиса-1» щодо ситуації з дитячою безпритульністю 
в Ужгороді.
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3) 10 серпня – участь у 
черговому засіданні Коор-
динаційної ради з питань за-
хисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської націо-
нальної меншини при Ужго-
родській міській раді.

4) 14-16 серпня – проведення дорожніх робіт 
з асфальтування дороги по вулиці Ужанській. 
Останні подібні роботи тут проводились двад-
цять п’ять років тому! 

5) 22 серпня – відвідини міжнародного бок-
серського турніру, присвяченого другій річ ни-
ці заснування БК 
«РомСпорт» у м. 

Му качево. У турнірі змагались спорт-
смени від Закарпатської, Львів ської, 
Івано-Франківської облас тей, а також 
дві команди з Угорщини. Особливістю 
турніру є те, що він проводився у спор-
тивному залі, де тренуються ромські 
боксери.

6) 24 серпня – святкування Дня 
незалежності України.

7) 25 серпня – відбулась зустріч 
лідерів ромських організацій та ром сь-
кої громади краю з Петером Поллаком 

– першим і єдиним (поки що) ромом, 
депутатом Національної Ради Словацької 
Республіки. 

8) 26 серпня – разом із патрульною 
поліцією Ужгорода проведено акцію 
«Ми – за безпеку на дорозі». Акція про-
йшла у мікрорайоні Радванка по ву-
лиці Ужанській. Мета заходу – в роз-
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важальному та доступному форматі приверну ти 
увагу і дітей, і дорослих до проблемних ситуа-
цій на дорозі. Участь у цій акції взяло близько 
двохсот дітей.

9. Вересень 2017 року
1) 1 вересня – участь в урочистій «лінійці» 

в День знань в Ужгородській ЗОШ № 13.
2) 4 вересня – спільна робота із правозахис ту 

ромів у судових органах влади. В Ужгородсько-
му міськрайонному су ді 
від булося судове засі дан-
ня по справі встановлення факту народження 
особи, у нашому випадку молодої ромки. Фор-
кош Діана, яка народилася 1998 року в місті 
Харків, отримала можливість виготовлення 
свідоцтва про народження, а вже потім і пас-
порта громадянки України.

3) 5 вересня – відвідини Ужгородського 
міського відділу ДМС, з начальником яко-
го, Магдалиною Василівною Бобяк, у нас 
налагоджена чудова багаторічна співпраця.

4) 10-11 вересня – реагування на про во-
каційний пост ужгородського активіста Тараса 
Деяка у мережі Фейсбук. На сторінці групи «Націоналістичний 
рух «Карпатська Січ» він запропонував широкому колу читачів, у 
першу чергу журналістам, обговорити та поширити його «цікавий» 
пост, який прямо спрямований на розпалювання міжетнічної 
ворожнечі щодо ромів. Пост носить відверто дискримінаційний 
та провокативний характер і має ознаки, які підпадають під 

санкцію статті Криміналь но го кодексу 
статті 161, частини 1 «По рушення 
рівноправності громадян за лежно від 
їх расової національної на лежності або 
ставлення до релігії». Усі приведені 
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Тарасом т.зв. «докази» порушення ромами громадського порядку 
та здійснення ними злочинів є вибірковими та спекулятивними. А 
для дискусії потрібний інший рівень розуміння проблем та шляхи 
їх вирішення.

5) 12 вересня – участь у роботі сесії Уж-
городської міської ради.

6) 13 вересня – в Уж-
городській ЗОШ №13 про-
ве д ений флеш-моб, спря-
мо    ваний проти «мови 
во    рож  нечі» щодо ромів.

7) 20 вересня – чергова успішна історія з 
отримання особистого ідентифікаційного до-
ку мента громадянкою ромської націо на ль нос ті 
з Ужгорода. За рішенням судді Уж городського 
міськрайонного суду Форкош Діана, яка має 
дев’ятнадцять років, вперше (!) отримала своє 

свідоцтво про народження. Це дає змогу рухатись далі, наступним 
кроком буде отримання паспорта гро мадянки 
України, а потім і свідоцтва про на родження на 
дитину Діани, яка нещодавно наро дилась.

8) 21 вересня – участь у складі команди 
Ужгородської міської ради у футбольному тур-
нірі «Кубок мера».

9) 22 вересня – участь у конференції 
«Об’єднання громад через призму інтересів 
національних меншин». Учасники конферен-
ції з Закарпатської, Чернівецької та Одеської 
областей отримали змогу поспілкуватися з 
активним політичним та громадським діячем 
Закарпаття про проблеми та перспективи 

розвитку ромської національної меншини.
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10) 23-24 вересня – участь в урочистих та 
святкових заходах до Дня міста Ужгорода.

11) 26 вересня – за правовою допомогою 
звернулася ромська жителька з вулиці 
Тельмана Сніжана Ф. Їй дев’ятнадцять років, 

але ні свідоцтва про 
народження, ні пас-
порта у неї не має. Процедура виготовлення 
її особистих доку ментів буде розпочата у 
судовому порядку.

12) 27 вересня – в Ужгородській місь-
кій раді тривали двотижневі навчання з 
підвищення кваліфікації державних служ-
бових осіб, яке проводив Закарпатський 
обласний центр перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій.

13) 27 вересня 
– участь у черговій 
«ромській» коорди-
наційній раді. Тема 
зустрічі – ромські са-
мозабудови в Ужго-
роді.

14) 28 вересня – проведення ремонтних дорожніх робіт по 
вулиці Дунаєвського у мікрорайоні Шахта. По цій вулиці проживає 

численна ромська гро мада. 
Дорожнє полотно пе ребувало в 
поганому стані, і на зиму воно 
могло взагалі стати непридатним 
для користування.
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15) 29 вересня – проведення робіт з ремонту 
вуличного освітлення по вулицях у мікрорайоні 
Радванка, а саме – по Ужанській, Гранітній, Ма-
лоужанській та Пограничній. Були замінені лампи 
на вуличних світильниках. По вулиці Гранітній 
додатково встановлено ще п’ять світильників.

10. Жовтень 2017 року
1) 1 жовтня – відвідини ромського 

поселення села Велика Добронь Ужго род-
ського району.

2) 2 жовтня – 
участь у прес-кон -
фе ренції орга ні за-
то  рів кіно-туру «Роми, яких ви не знали» в 
Ужгородському прес-клубі; презентація кіно-
картини «Сім історій успішних ромських жі-
нок». Фільм є першим в Україні документаль-

ним проектом про сучасних українських ромок.
3) 6 жовтня – показ документальної 

стрічки «Сім історій успішних ромських 
жінок» у стінах Ужгородського національно-
го університету.

4) 7 жовтня – отримання свідоцтва про 
підвищення кваліфікації. Протягом двох 
тижнів разом з колегами нашого управління 
праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради ми 

відвідували лекції та інтерактивні заняття на 
різну тематику – щодо запобігання корупції, 
комунікації із засобами масової інформації 
й інститутами громадянського суспільства, 
вимог до службового діловодства, особ-
ли востей проходження служби в органах 
місцевого самоврядування, конструктивних 
засад вирішення конфліктів у колективі.
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5) 9 жовтня – робоча зустріч з керівником 
благодійного фонду «Віра, Надія, Любов» 
Митрак Риммою.

6) 10 жовтня 
– проведення «суботника» у мікрорайоні 
Радванка. Вивезено дуже багато сміття з 
вулиці Малоужанської.

7) 12 жовтня – у прес-клубі молодого 
журналіста «Медіаперспективи» УжНУ від-
булася зустріч, на якій обговорювали ви-
світлення ромської тематики в засобах ма-
сової інформації.

8) 17 жовтня – отримав у подарунок від пастора 
ромської церкви Руслана Сурмая цікавий та ори-
гінальний календар на 2018 рік. Цей календар ство-
рений спільними зусиллями групи перекладачів та 
вірників з усієї України. Руслан також є автором 
перекладу цитат та молитов з Біблії на наш місцевий 
ромський діалект.

8) 20 жовтня – у мікрорайоні Радванка на 
перехресті вулиць Ужанської та Ма ло ужанської 
встановлені дорожні знаки – вка зів ник вулиць з 

номерами будинків та знак 
«Обережно діти!», також на 
перехресті вулиць Ужанської 
та Донської знак «Обережно 
діти!».

9) 26 жовтня – участь у збо-
рах педагогічного колективу Уж-
городської ЗОШ № 13, заслухані 
звіти директора школи Дениса Ва-
роді та голови Ради школи Галини 
Федорівни Дору.
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10) 31 жовтня – участь у зустрічі Координаційної міжвідомчої робо-
чої групи реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільс-
тво ромської національної меншини на період до 2020 року в Києві.

11. Листопад 2017 року
1) 5 листопада – Міжнародний день 

ромської мови.
2) 9 листопада – участь у роботі сесії 

Ужгородської міської ради. Вперше на рів-
ні міста підтримана 
широка організація 
з відповідним фінансовим забезпеченням від-
значення Міжнародного дня ромів (у квітні) 
2018 року.

3) 10 листопада – 
участь у зустрічі представників неурядових 
організацій, які надають правову підтримку 
у ромських громадах у м. Київ. Зустріч орга-
нізована ромською програмною ініціативою 
Міжнародного фонду «Відродження».

4) 15 листопада – мій помічник-консультант 
Роланд Бругош допоміг юнаку з вул. Гранітної в 
Ужгороді Олександру Л., якому вже виповнилося 
чотирнадцять років, зібрати необхідні документи 
для отримання паспорта громадянина України.
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5) 21 листопада – щоденна соціально-
правова робота з ромською громадою Уж-
города.

6) 22 листопада – 
черговий паспорт гро ма-
дянина України отримав 
Петро Т., шістнадцяти років, який проживає по 
вулиці Тельмана в Ужгороді.

7) 23 листопада – до помічника-кон суль-
танта Івана Балога звернулась місцева ромка 
Ібоя С. з проблемою відсутності офіційної 
реєстрації за місцем проживання, через що 
вона була позбавлена можливості на отри-
мання різного роду соціальної допомоги. 
Після роз’яснення процедури оформлення реєстрації проживання, 
а саме – які документи потрібно зібрати та куди звертатись, днями 
Ібоя отримала за одною з ужгородських адрес штамп про реєстрацію 
у своєму паспорті.

8) 25 листопада – участь у 
ювілейно му ХХ Міжнародному 
ромському фес тиваль джазового 
мистецтва «ПАП-ДЖАЗ-ФЕСТ 
– 2017».

9) 28 листопада – помічник-консультант 
Роланд Бругош допоміг жителю Ужгорода 
Еме риху Л., 1980 р.н., у отриманні паспорта 
громадянина України. У свої тридцять сім років з 
особистих документів Емерих мав тільки свідоцт во 
про народження. Одразу після отримання паспорт а 
Емерих зміг працевлаштуватися на фірму «АВЕ 
Ужгород».
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12. Грудень 2017 року
1) 5 грудня – надана правова допомога в 

оформленні реєстрації за місцем проживання 
для молодої ромки Діани в Центрі на дання 
адміністративних послуг в м. Чоп Уж го род-
ського району. Також Діана отримала мож-
ливість на державну соціальну допомогу на 
свою дитину.

2) 6 грудня – у рамках щорічного моніторингу 
виконання Плану заходів з реалізації Стратегії за-
хисту та інтеграції в українське суспільство ром-
ської національної меншини у Закарпатській області 
подані запити на інформацію до За карпатської ОДА 
та її департаментів, а також до Головного управлін-
ня Національної поліції та прокуратури області.

3) 7 грудня – участь у роботі «круглого сто-
лу», присвяченому всеукраїнському «Тиж  ню 
права», в Головному управлінні На ціональної 
поліції в Закарпатській області. Мова, зокрема, 
йшла про дотримання прав ромської меншини 
у стосунках із пра во охоронними органами, 
про стан справ з отри манням особистих іден-

тифікаційних документів особи, про за безпечення доступу гро мадян 
до ква ліфікованого юридичного захисту.

4) 7 грудня – до Дня місцевого само вря-
дування отримав від Ужгородської міської 
ради та міського голови Богдана Андріїва 
грамоту за сумлінну роботу, високий про-
фесіоналізм та активну життєву позицію.

5) 9 грудня – через 
сильні опади, чотири ром ські будинки у мікро-
районі Радванка по вулиці Гранітній в Ужгороді 
підтопило дощовою водою. Завдяки професійним 
діям працівників ДСНС вдалося ліквідувати за-
грозу подальших підтоплень.
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6) 12 грудня – на запрошення ромських 
громадських активістів Давіда та Арсенія Бо-
гарів відвідали щойно відкритий «Ромський 
юридичний центр безплатної правової до-
помоги» у Виноградові. Центр створений 
зу силлями ромської громадської орга нізації 
«Ро мано бахтало дром» (голова Арсеній 
Богар), Виноградівської районної державної адміністрації (голова 
Михайло Русанюк), за фінансової підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження».

7) 13 грудня – за правовою допомогою звер-
нувся 28-річний житель Ужгорода Василь К. 
До цього часу він ще не отримав паспорт гро-
мадянина України.

8) 14 грудня – участь 
у роботі сесії Ужгородської міської ради.

9) 16-17 грудня – вна слідок сильної зли-
ви, яка йшла цілу ніч, підтоплено дощовою 

водою шість бу  динків 
у мікрорайоні Рад ванка 
по вулиці Граніт ній в 
Ужгороді. Вода за йш ла 
у будинки і затопила їх 
на рівні 5 сантиметрів. 
Наслідки цієї ситуації 
ліквідовують працівники ДСНС.

10) 18 грудня – у стінах Закарпатської ОДА відбулось засідання 
одразу трьох профільних робочих груп Міжвідомчої робочої групи 
з питань виконання плану заходів щодо 
реалізації в області Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 
року, а саме: охорони здоров’я, правового 
захисту та сприяння розвитку громадянського 
суспільства.
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11) 19 грудня – у стінах Берегівської 
райради та РДА пройшло виїзне засідання 
Експертної ради Міністерства культури 
України з питань етнополітики, яка має за 
мету розробку Концепції етнонаціональної 
політики України.

12) 21 грудня – участь у роботі сесії Уж-
городської міської ради.

13) 29 грудня – з ко-
легами по управлінню 
праці та соціального за-
хисту населення Уж го-

род ської міської ради на новорічному кор-
поративі.

14) 31 грудня – з Новим роком, 
дорогі ужгородці! Бажаю всім міцного 
здоров’я, щастя в сім’ях, добробуту, 
успіхів і натхнення у нашій спільній 
роботі задля кращого життя! Хай буде 
мир і злагода в Україні!

Коментарі 
про роботу депутата Мирослава Горвата 

від громадян міста

Віктор Човка, журналіст, громадський діяч, ведучий програми 
«Романо джівіпен» на телеканалі «Тиса-1»: 

«Мирослав Васильович – поважна людина в ромськiй громадi 
міста. Це людина, до якої роми завжди прислуховуються та звертаються 
за порадами. Людина, яка постiйно в роботi та турботах як за ромів, 
так і за всіх жителів Ужгорода. Людина, яка незважаючи на ситуацiю, 
знаходить час, аби вирiшити нагальнi питання, пов´язанi з його роботою. 
Мирослав – освiчена особа, на якого роми завжди можуть сподіватися».
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Іван Балог, громадський діяч, пастор церкви «Авен Езер»: 
«Я знаю Мирослава багато років, він народився і виріс у ромській 

родині нашого мікрорайону. Він щирий і відповідальний, до нього 
може підійти будь-хто і звернутися з проблемами чи за консультацією». 

Роланд Бругош, громадський діяч, помічник депутата Ужгород-
ської міської ради: 

«Минулий 2017 рік був досить важкий для всіх нас. Більшість 
жителів мікрорайону Радванка та і всього Ужгорода гостро відчули 
складну соціально-економічну ситуацію в нашій державі. Саме тому 
на першому плані для Мирослава як депутата і чиновника опинилася 
активна робота у соціальній сфері».

Андрій Горват (Бонді-бачі), житель мікрорайону Радванка, бага-
торічний заступник голови товариства «Рома»: 

«Роботу Мирослава Горвата як депутата я оцінюю дуже добре. Він 
отримав потрібний досвід, багато працює для жителів мікрорайону 
Радванка. У громадській роботі Мирослав уже чимало років. Багато 
ромів звертаються до нього по допомогу в отриманні тих чи інших 
докумен тів, і він кожному старається не відмовити. Я, як старша 
людина, вважаю, що усім треба підтримати Мирослава у його нелегкій 
роботі, адже попереду у нього ще багато справ на окрузі.  Сподіваюся, 
що в цьому році буде продовжуватися активна спільна робота з 
благоустрою вулиць нашого мікрорайону».
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