
Звіт депутата Мукачівської міської ради Паламарчук Ольги Семенівни  

за 2016 р. 

  

2016 рік для громадян Мукачева був насиченим подіями. Місто 

змінювалося, покращувалося, приваблювало туристів своїм європейським 

обличчям.       

Актуальним питанням є адміністративно-територіальна реформа,яка 

передбачає децентралізацію влади. І місцеве самоврядування є головним для 

покращення добробуту громадян та процвітанню міста. Як депутат міської 

ради, я докладала активних зусиль у зміцнення зв’язків між виборцями та 

владою у місті. Мною було проведено зустрічі з виборцями особисто, 

ініційовано їх зустріч з міським головою. Подані депутатські запити. Я голова 

постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 

екології. За поточний рік проведено 19 засідань комісії. Затверджено наступні 

міські програми допомоги жителям Мукачева: 

- міська програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань на 2016-2017 роки. 

- міська програма медикаментозного забезпечення осіб з 

трансплантованими органами на 2016 рік. 

- міська програма розвитку та вдосконалення нефрологічної служби на 

2016 рік. 

- міська програма допомоги хворим на фенілкетонурію на 2016 рік. 

- міська програма „Цукровий та нецукровий діабет ” на 2016-2020 роки. 

- міська програма «Захисту прав дітей» на 2016 рік. 

- програма «Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців» на 

2016 рік. 

- програма покращення екологічного стану м. Мукачево на 2016 рік». 

- «Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2014-2016 

роки». 

- міська програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань на 2016-2017 роки (нова редакція). 

- міська програма реабілітації інвалідів на 2015-2016 роки (нова редакція). 

Для проведення дороговартісного лікування катаракти очей та 

ендопротезування кульшових суглобів, виділено кошти та проводяться 

оперативні втручання. 

 

На дільниці, де я є депутатом, Управлінням міського господарства 

Мукачівського міськвиконкому проведено наступні роботи: 

 

• Поточний ремонт вул.Духновича на суму 194 540,00 грн.; 

• Поточний ремонт тротуарів по вул. Духновича на суму 191 725,00 грн.; 

• Поточний ремонт вул.Садова на суму 57 225,00 грн. 

 

Перелік запланованих робіт в мікрорайоні: 

 



• ремонт внутріквартального проїзду по вул. Чайковського, 4; 

 

В центрі моєї роботи є і буде проста людина, її соціальний захист. 

Суспільство має бути справедливим, а влада чесною. Тільки за таких умов наше 

життя стане кращим. 
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