
Звіт
депутата Ужгородської міської ради

Шанта Сергія Івановича 
виборчий округ відсутній, перший номер у виборчому списку партії 

за період 01.01.2018 року по 31.12.2018 року

Шанта Сергій Іванович, депутат міської ради від партії ВО «Батьківщина»
Контактні дані: 050 909 16 63

Місце роботи, посада: Приватний підприємець
Адреса громадської приймальні: м. Ужгород, площа Поштова, 3 (депутатська 
кімната).
Приймальні дні: останній четвер місяця з 16.00 до 17.00 год.
Контактний телефон: 050 909 16 63 

     Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
та згідно рішення другого пленарного засідання  ХVІІІ сесії міської ради VІІ 
скликання 21.12.2017 року № 944 «Про звітування депутатів» пропоную звіт 
про свою депутатську роботу перед виборцями за період з 01.01.2018 по 
31.12.2018 року.
     Третій рік депутатської діяльності VІІ скликання Ужгородської міської ради 
продовжую працювати виключно в інтересах територіальної громади міста.
     За звітній період мною постійно проводяться зустрічі з громадянами, при 
будь-якому повідомленні про необхідність зустрічі, також проводилися  
зустрічі при відвідуванні мною ЗОШ №8 та обході округу по вулицях 
А.Корольова та Генерала Свободи. Тематика зустрічей була різна:вирішення 
соціально-економічних питань; вирішення земельних спорів; сприяння у 
проведенні різних заходів тощо.
     Постійно працював у напрямку соціально-економічного розвитку міста, 
розвитку туризму, відновлення інфраструктури та покращення житлово-
побутових умов жителів міста.
     За сприяння Ужгородської міської ради відбувся ямковий ремонт 
дорожнього покриття по вулицях А.Корольова та Генерала Свободи, а також 
відкрився новий спортивний майданчик – футбольне міні-поле зі штучним 
покриттям на території школи №8. 
     Підтримав в організації та фінансуванні виступ групи МАЛіЖ. 
     Постійно сприяв у відновленні освітлення в окрузі вулиць А.Корольова та 
Генерала Свободи, було відновлено все вуличне та між квартальне освітлення.
     Надалі у 2019 році буду всіляко сприяти громаді Ужгорода у вирішенні 
нагальних питань у плануванні покращення житлових умов та інфраструктури, 
постійно відкритий до спілкування та буду продовжувати всі започатковані 
справи для покращення умов проживання в м. Ужгород жителям міста.



     Дякую виборцям за довіру та надіюся на подальшу плідну співпрацю.

Депутат міської ради
С.І. Шанта                                                                                _________ підпис

15.03.2019 р.  


