
 

Звіт  про роботу депутата Ужгородської міської ради VII скликання 

Чурило Михайло Михайлович 

 
Звітній період: 

З листопада 2015р. по грудень 2016р. 

Повне ім’я, дата народження: 

м.Ужгород, 23.10.1979 

 
Партія, від якої був обраний: ЗОО ПП «Патріот» 

 

Протягом року я як депутат від ПП «Патріот» Ужгородської міської ради працював над 

питаннями, покликаними покращити добробут містян, а також  усуненням поточних 

проблем, без яких так чи інакше не обійтися у будь-якому міському господарстві. 

Протягом періоду депутатства 2015-2016 рр, до мене надійшло 10 звернень від громадян 

міста.  

Серед соціальних питань які вдалося зробити: 

 

• вдалося привернути увагу громадськості до перепрофілювання НВК «Горяни» у ДНЗ, 

оскільки відчувається брак місць для дітей дошкільного віку. Окрім того – на 

виготовлення документації для водопостачання закладу. 

 

•відведення земельної ділянки для будівництво дитсадка та школи у «новому» районі 

міста, оскільки за умови інтенсивної забудови мікрорайону «Боздоський», тут досі немає 

освітніх закладів. 

 

•виготовлення ПКД ремонту вулиць Садову, Шишкіна, Єрмака, 9-січня, Тельмана, Разіна 

в комплексі з плануванням каналізації. Тож вул..Садову зробили цього року, та мають 

докінчити з'єднання вулиць Слави з Горянською, які зроблені за моєї ініціативи. А також  

провулок Підвальний і вище названі вулиці разом з каналізаційною системою та 

колектором, який дасть змогу примусово викачувати фекалії в центральну систему. 

Складність проектів наразі затягується виконання робіт на вулицях  Донській, Ужанській 

та Ямковій. 

 

•також вирішено питання освітлення вулиць Довженка, Гойди, наб. Незалежності, 

Берчені, Томчанія, Механізаторів, Рильского та Лисенка. 

 

•капітальний ремонт покрівлі даху по пл.Дружби Народів та Ракоці, 10. 

 

•ремонт каналізації по наб.Незалежності, 21. 

 

•здійснено капітальний ремонт тротуарів 1,6 кілометра  бруківки по вул. Берчені . 

 

• у всіх маршрутках встановлено пам'ятки з переліком перевезення пільгових категорій 

громадян та обладнано кожен маршрут спеціальним пристосуванням для зручності 

інвалідів. 

• Реалізовано програму співфінансування новоствореного ОСББ «Марка Вовчка 14» де 

було відремонтовано покрівлю даху. 

 

 

Серед інших пропозицій та запитів – заборона збору коштів у школах та дитсадках, 

контроль над власними запитами, активна участь у роботі всіх сесій протягом 2016 року. 

 

Серед зробленого також – постійна підтримка спортивних команд міста, культурологічних 

акцій, начальних закладів, 128-ї закарпатської бригади. 

Надалі ж робота над питаннями розвитку Ужгорода буде тривати.   


