
Звіт  
 

депутата  міської ради 

ГОРВАТА МИРОСЛАВА ВАСИЛЬОВИЧА 

по виборчому округу № 13 

за період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. 

 

Горват М.В., депутат  міської ради від фракції – позафракційний. 

Контактні дані: +38-050-538-02-41, myroslav.horvat@gmail.com 

Місце роботи, посада: заступник начальника департаменту, начальник 

управління 

Адреса громадської приймальні: м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 26 (каб. № 5) 

Приймальні дні: остання пятниця кожного місяця з 10:00 год. до 12:00 год. 

Контактний телефон:  +38-050-538-02-41. 

 

Зустрічі із громадянами:  

За звітний період мною прийнято 1711 громадян,  проведено 49 зустрічей з 

мешканцями виборчого округу. 

№ 

з/

п 

Місце зустрічі Тематика зустрічі Приблизна 

кількість 

присутніх на 

зустрічі  

громадян 

1 Офіс товариства 

«Об΄єднання 

ромів Ужгорода» 

Обговорення з громадськими 

активістами мікрорайону Радванка 

поточних соціально-побутових 

проблем 

15 

2 Офіс товариства 

«Об΄єднання 

ромів Ужгорода» 

Поточні проблеми благоустрою 

вулиці Донської 

25 

3 Офіс товариства 

«Об΄єднання 

ромів Ужгорода» 

Поточні проблеми благоустрою 

вулиці Гранітної 

30 

4 Офіс товариства 

«Об΄єднання 

ромів Ужгорода» 

Урочисте відзначення Міжнародного 

дня ромів 

400 

 

 

 



5 Вулиця 

Ужанська, 85  

Обговорення поточних питань із 

жителями двоповерхівки 

60 

6 Ужгородська 

гімназія № 13 

Участь у шкільному святі «Останній 

дзвоник» 

300 

7 Вулиця Ужанська Святкування Міжнародного дня 

захисту дітей 

400 

8 ГУ НП у 

Закарпатській 

області 

Круглий стіл щодо питань 

правозахисту ромського населення 

50 

9 Ужгородська 

гімназія № 13 

Участь у святі «Першого дзвоника» 300 

10 Центр культур 

національних 

меншин 

Закарпаття  

Круглий стіл щодо ситуації з 

охопленням ромських дітей 

шкільного віку освітою 

30 

11 ГУ НП у 

Закарпатській 

області 

Круглий стіл на тему «Механізми 

координації та регулювання трудової 

міграції ромів по Україні 

50 

12 Офіс товариства 

«Об΄єднання 

ромів Ужгорода» 

Поточні проблеми благоустрою 

вулиці Ужанської 

25 

13 Офіс товариства 

«Об΄єднання 

ромів Ужгорода» 

Поточні проблеми благоустрою 

вулиці Малоужанської 

30 

 

Отримано 0 заяв та скарг, з них колективних 0.  

Вирішено заяв та скарг особисто депутатом 0.  

Спрямовано для вирішення до інших органів та установ 0.  

 

Діяльність в раді: 

Відвідано 14 сесій ради з 15, що складає 93,3%. 

Прийнято 425 рішень ради. 

 

Обраний до складу постійної комісії з питань освіти, культури, охорони 

здоров΄я, спорту та соціального захисту населення, міжнародних, 

міжконфесійних зв΄язків та туризму 

 ___________________________________________________________________. 



Відвідано 5 засідань постійної комісії із загальної кількості 8, що складає 

62,5%. 

Комісією розглянуто 0 заяв та звернень, вирішено 0, що складає 0%.  

Взято участь у роботі 0 тимчасових комісій. 

 

Подано 0 проектів рішень міської ради.  

 

Підготовлено та надіслано 12 звернень. 

Підготовлено та подано 0 запитів, з них підтримано радою 0, що складає 0%. 

 

Діяльність в окрузі. 

За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки та вирішені 

наступні проблеми: 

1.  Надано допомогу в отриманні паспортів громадян України 94 особам. 

2.  Надано допомогу в отриманні свідоцтв про народження 37 особам. 

3. Надано допомогу в отриманні офіційної реєстрації місця проживання 67 

особам. 

4. Загалом протягом звітного періоду мною та помічниками-консультантами 

надано 876 юридичних консультацій соціально-правового характеру. 

 

 

 

Депутат 

Ужгородської міської ради                                    Горват М.В. 

 

 

 

11 березня 2019 року 

 

 


