Звіт
депутата міської ради
Химинця Володимира Васильовича
Перший номер списку політичної партії «Наш Край»
за період з 1 січня по 31 грудня 2019 р.
Химинець Володимир, депутат міської ради від фракції політичної партії «Наш
Край»
Контактні дані: Ужгород, пл. Поштова, 3
Місце роботи, посада: Національний інститут стратегічних досліджень при
Президенті України, завідувач відділу Західного регіону (м. Ужгород); УжНУ,
професор кафедри міжнародних економічних відносин
Адреса громадської приймальні: м. Ужгород, вул. Мукачівська 65/3, тел.
066 332 94 09
Приймальні дні: другий вівторок місяця з 15 год. до 16 год.
Контактний телефон: 066 332 94 09
Зустрічі із громадянами:
За звітний період мною прийнято близько 200 громадян, проведено близько 30
зустрічей з мешканцями міста.
№
з/п

Місце зустрічі

Тематика зустрічі

Приблизна
кількість
присутніх на
зустрічі
громадян

1.

Міська рада
(12 зустрічей)

Особисті питання виборців,
матеріальна допомога,
допомога на лікування

Від 1 до 12

2.

Ужгородська
Ремонт басейну, встановлення
класична гімназія відео нагляду, поточні робочі
(3 зустрічей)
питання

Від 4 до 25

3.

Мікрорайон
УжНУ

Впорядкування проїзду
вантажного транспорту

15

4.

вул. Керченська
7 (6 зустрічей)

Ремонт внутрішньо
квартальної території

10

5.

Міська рада (4

Капітальний ремонт покрівлі,

2і5

зустрічі)

ремонт приміщень по вул.
Собранецькій, 152

6.

Міська рада

з приводу неналежного стану
автобусної зупинки навпроти
будинку по вул.
Собранецькій, 152

2

7.

Вулиця
Станційна (2
зустрічі)

Ремонт вуличного освітлення

2

8.

вул. Стрільнична

«Капітальний ремонт вул.
Стрільничної м. Ужгород»

7

9.

Вулиця Красна (2 Ремонт вуличного освітлення
зустрічі)

2

10.

Колектив УжНУ,
студенти

Ремонт тротуару по вулиці
Кошіцькій

30

11.

Спортивна
громадськість
міста (3 зустрічі)

Щодо необхідності відкриття
музею спортивної слави
Закарпаття

Від 4 до 15

Отримано 3 письмових та 31 усна заява та скарга, з них колективних 4.
Вирішено заяв та скарг особисто депутатом 3 колективних та 25 інших.
Спрямовано для вирішення до інших органів та установ 1.
Діяльність в раді:
Відвідав 11 (15 пленарних засідань) сесій ради з 11 сесій (16 пленарних
засідань), що складає 94 %.
Прийнято 485 рішень ради.
Обраний до складу постійної комісії з питань
«Соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування».
Відвідав 17 засідань постійної комісії із загальної кількості в 31, що складає 55
%.
Комісією розглянуто 566 проектів рішень, заяв та звернень.
Підготовлено та надіслано 3 звернення.
Діяльність в окрузі.

За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки та вирішені
наступні проблеми:
1. Частково відремонтовано тротуар на вулиці Кошіцькій.
2. Ремонтні роботи в класичній гімназії міста Ужгород та інші поточні
проблеми діяльності закладу.
3. Частковий ремонт покрівлі по вул. Собранецькій, 152.
4. Розпочато ремонт внутрішньо квартальної території по вулиці
Керченській 7-7А.
5. Підготовлено та направлено на розгляд конкурсних комітетів ряд
грантових проектів що мають на меті покращення соціальноекономічного розвитку міста і області в цілому.
6. Вирішено ряд особистих питань громадян що зверталися про допомогу.

Депутат міської ради
23.01.2020

________________

Химинець Володимир

