
 

Звіт 

депутата  міської ради від фракції «Патріот» 

ЧУРИЛА МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА 
(заперіод з 01 січня по31 грудня 2019 р.) 

 

 

Контактні дані: m.me/churylo.mykhaylo/ churyloinf@gmail.com 

Місце роботи, посада: Ужгородська міська рада, голова 

постійної комісії з питань комунальної власності, ремонту 

житлового фонду, благоустрою міських шляхів та 

внутрішньо-квартальних територій 

 

Адреса громадської приймальні: вул. Борканюка, 2 

 

Приймальні дні: останній понеділок місяця з 17.00 год.до 

18.00 год. 

Контактний телефон: 095 493 7778 

 

 

 

Зустрічі із громадянами: 

За звітний період мною прийнято 279громадян,  проведено 15 зустрічей з 

мешканцями виборчого округу. 

 

№ 

з/п 
Місце зустрічі Тематика зустрічі 

Приблизна 

кількість присутніх 

на зустрічі 

громадян 

1. Громадська 

приймальня 

Про ремонт комунікацій вулиць 

Тельмана, Шишкіна, Разіна 
25 

2. Громадська 

приймальня 

Про проведення ремонтних робіт у 

будинку ОСББ «Господар – Уж» 
10 

3. Громадська 

приймальня 

Про стан благоустрою  будинку по 

вул. Легоцького 64б 
10 

4. міська рада, 

депутатська кімната 

Про пільгові перевезення відповідних 

категорій громадян 
20 

5. міська рада, 

депутатська кімната 
Про земельні ділянки по вул. Бабяка 5 

https://m.me/churylo.mykhaylo?fbclid=IwAR2ljeGfpMKMI1QDBAO4vfae_LM7MW15G8Ll77xFIR4fkTHwpNpoHvPdHck


6. Громадська 

приймальня 

Про реконструкцію спортивного 

майданчика по вул. Можайського, 16 
18 

7. Громадська 

приймальня 

про ремонт будинку ОСББ 

«Минайська,7-9 
22 

8. Громадська 

приймальня 

про проведення ремонту покрівлі 

будинку ОСББ «Щедріна, 38а 
28 

9. Громадська 

приймальня 

про надання матеріальної допомоги 

мешканцям 
20 

10. На окрузі Про святкування Дня міста 75 

11. Громадська 

приймальня 

Про капітальний ремонт об'єктів на 

наб.Незалежності 
6 

12. Громадська 

приймальня 

Про капітальний ремонт об'єктів по 

вул. Шумній 
8 

13. Громадська 

приймальня 

про надання інформації щодо об’єкту 

приватизації комунального майна 

котельні по вул. Легоцького, 64б 

14 

14. Громадська 

приймальня 

про надання інформації щодо об’єкту 

приватизації комунального майна 

котельні по вул. Довженка, 5 

12 

15. Громадська 

приймальня 

про надання матеріальної допомоги 

мешканцям 
18 

 

 

Отримано 20 звернень громадян, з них колективних 2.  

Вирішено заяв та скарг особисто депутатом 20.  

 

Діяльність в раді: 

Відвідано12 сесій ради з 15, щоскладає80%. 

Розглянуто 566 проектів. 

Прийнято485рішень ради. 

 

Виконував обов'язки голови постійної комісії з питань комунальної власності, 

ремонту житлового фонду, благоустрою міських шляхів та внутрішньо-

квартальних територій. 

Відвідано 15  засідань постійної комісіїз 19, щоскладає79%. 

Комісією розглянуто 510 питань, прийнято 485 рішень. 

 

Протягом року зареєстровано 25 депутатських звернень, серед яких: 



- про стан процесу будівництва об’єкту водовідведення поверхневих вод з 

вулиць Тельмана, Шишкіна,Разіна; 

- про проведення ремонтних робіт у будинку ОСББ «Господар – Уж»; 

- про надання інформації щодо кількості та витрачених сум на надання 

громадянам матеріальної допомоги; 

- про надання первинної документації до рішення «Про демонтаж димової 

труби» по вул. Легоцького, 64б; 

- про пільгові перевезення на території міста та кошти бюджету міста, 

передбачені для реалізації зазначених перевезень; 

- про земельні ділянки по вул. Бабяка; 

- про реалізацію проекту громадського бюджету з реконструкції 

спортивного майданчику по вул. Можайського, 16; 

- про ремонт будинку ОСББ «Минайська,7-9»; 

- про оренду приміщень в минулому «колясочної»  по вул. Минайська, 9; 

- про проведення ремонту покрівлі будинку ОСББ «Щедріна, 38а»; 

- про надання інформації щодо коштів, які були виділені на преміювання 

працівників управління освіти з бюджету міста; 

- про надання інформації щодо проведених ДМГ капітальних ремонтів 

об’єктів; 

- про надання інформації щодо проектно – кошторисної документації 

об’єктів капітального ремонту наб. Незалежності та вул. Шумної; 

- про надання інформації щодо об’єкту приватизації комунального майна 

котельні по вул. Довженка, 5, Легоцького, 64б; 

- про надання матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

 

Діяльність в окрузі 

 Акцентую на тому, що головною метою своєї діяльності на посаді 

голови постійної комісії з питань комунальної власності, ремонту житлового 

фонду, благоустрою міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій як у   

2019 так і на 2020 рік, є організація тих процесів, які необхідні мешканцям 

міста для задоволення майнових потреб, та необхідності забезпечити ремонти 

внутрішньо-квартальних територій, а також контроль за належним виконанням 

усіх програм, які затверджуються міською радою, та стосуються питань 

комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою міських шляхів 

та внутрішньо-квартальних територій. Про зроблене свідчать кількість звернень 

та запити громадян, які були задоволені.  

 Будучи депутатом міської ради активно приймаю участь в 

громадському житті міста. Як Президент Федерації боксу в м. Ужгород 

розвиваю спортивну дисципліну бокс, чим саме, залучаю дітей та молодь до 

здорового способу життя. За моєї підтримки вже п’ятий рік поспіль працює 

боксерський клуб «Тайфун». Основною метою якого є надання національно-



патріотичного виховання та змінення ціннісних орієнтирів зі шкідливих та 

небезпечних на конструктивні та корисні, а також пропаганда здорового 

способу життя та популяризація боксу серед молоді, особливо серед дітей-сиріт 

та дітей з неблагополучних сімей.  Не залишається поза увагою і такий вид 

спорту як картинг, де також багато охочих позмагатися, хоча на мою думку, у 

цьому руслі потрібно ще багато працювати. Також у 2019 році було створено 

футзальну команду «Патріот», що гідно відіграла сезон в Ужгородській фут 

зальній лізі.  

У 2016 році разом із братом Олександром Чурилом заснували 

«Благодійний фонд братів Чурило, місією якого є впровадження 

відповідального споживання й зменшення обсягу утворення відходів, створення 

умов для їхньої переробки й повторного використання на основі інноваційних 

технологій. У планах «Благодійного фонду братів Чурило» – будівництво 

переробних станцій, а також створення паперового заводу, що допоможе 

скоротити його імпорт з Європи, а разом з тим розвине й популяризує його 

власне виробництво. У 2019 році фонд також реалізував кілька соціальних 

благодійних програм в основі яких допомога дітям із вродженими вадами, 

дітям із обмеженими можливостями, жінкам-вдовам ветеранів Афганістану, а 

також підтримка та допомога в  реабілітації учасників АТО. Актуальним є 

сегмент співпраці з «Національною Гвардією». 

 Окремою нішою моєї діяльності як депутата та небайдужого 

громадянина міста наприкінці року стала катастрофічна ситуація із аварійними 

деревами, яких у дворах Ужгорода назбиралося чимало, і, на які у міському 

бюджеті чомусь не знайшлося коштів у поточному році. Зокрема по вул. 

Минайській, Заньковецької, Сечені і т.д. Однією із ключових гілок моєї роботи 

як депутата і нашої фракціє «Патріот» є сприяння покращення благоустрою 

Ужгорода та його мешканців. 

 Вкотре наголошую, що головною моєю метою як політика – є 

забезпечення подальшого розвитку демократичних процесів в суспільстві, 

перехід до ринкової економіки, розбудова правової держави, розвиток 

місцевого самоврядування. Заради досягнення цієї мети я і працюю. 

Дякую за довіру! 

 

 



 
 

  

  



 
  



 
  



 
  



 


