Звіт
депутата міської ради
Готра В.В.
по виборчому округу №________
за період з 01/01/2019 по31/12/ 2019 р.
Готра В.В , депутат міської ради від фракції політичної партії «Відродження»
Контактні дані:
Місце роботи, посада: директор КП «Ужгородський муніципальний
транспорт» Ужгородської міської ради
Адреса громадської приймальні: пл. Поштова 3, депутатська кімната
Приймальні дні: перший вівторок місяця з 13 год. до 14 год.
Контактний телефон: +380999638272
Зустрічі із громадянами:
За звітний період мною прийнято більше 370 громадян, проведено 8
зустрічей з мешканцями виборчого округу.
№
з/
п

Місце зустрічі

Тематика зустрічі

Приблизна
кількість
присутніх на
зустрічі
громадян

1

вул.
Володимирська
65, Перемоги 132

Благоустрій території ОСББ

65

2

вул. Перемоги
157

Капітальний ремонот
внутрішньоквартальної
теритої

70

3

вул. Перемоги
149

Ознайомлення із програмою
міської ради «Теплий Дім

80

4

вул. Легоцького
50

Капітальний ремонот
електрощитової

40

5

вул. Легоцького
44

Ознайомлення із програмою
міської ради «Теплий Дім

30

5

вул. Перемоги
149

Громадський Бюджет 2019
голосування за проект
реконструкції дитячого
майданчику

65

Отримано 12 звернень, з них колективних 12.

Вирішено чи відправлено для вирішення до інших органів та установ
депутатом 12.
Діяльність в раді:
Відвідано 16 сесій ради з 16, що складає 100 %.
Прийнято 485 рішень ради.
Обраний до складу постійної комісії з питань
Соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування.
Відвідано 30 засідань постійної комісії із загальної кількості в 31 , що складає
98 %.
Комісією розглянуто ____ заяв та звернень, вирішено ____ , що складає 100 %.
Взято участь у роботі безпеки дорожнього руху та кординації роботи
автотранспорту тимчасових комісій.
Подано ___-____ проектів рішень міської ради. Серед них наступні:
Підготовлено та надіслано 33 звернення.
Підготовлено та подано 1 запитів, з них підтримано радою 1 , що складає 100%.
Діяльність в окрузі.
За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки та вирішені
наступні проблеми:
- Спияв у розробці проекту капітального ремоноту внутрішньоквартальної
теритої по вул. Перемоги 132, Капушанська 157, Володимирська 65
- Капітальний ремонот електрощитової за адресою вул. Легоцького 50, вул.
Годинки 8, вул. Перемоги 157,
- Покрівлі за адресою вул. Легоцького 50, вул. Легоцького 38
- реконструкція дитячого майданчику вул. Перемоги 149
Депутат
___________________
ПІБ
Дата звіту 18/0/2020 р.

міської

ради

______підпис_____

