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Число, місяць, рік народження: 20 квітня 1973 року  

Місце народження: село Клячаново Мукачівського 

району, Закарпатської області 

Громадянство: громадянин України 

Освіта: вища,  

Посада (заняття): Директор 

Місце роботи: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СОЛАРТРЕЙД» 

Партійність: позапартійний (суб'єкт висування - 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "CЛУГА НАРОДУ") 

Виборчий округ № 1 

 

До складу Мукачівської міської ради 8-го скликання мене було обрано 

депутатом від місцевої організації  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

у жовтні 2020 року. З початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності 

керуюсь Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

звернення громадян», Регламентом роботи Мукачівської міської ради та 

іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів 

місцевих рад. Рішенням 1-ої сесії міської ради 8-го скликання та Рішенням 14-

ої сесії міської ради 8-го скликання мене було призначено членом постійної 

комісії з питань агропромислового розвитку. З листопада 2021 року – член 

постійної депутатської комісії з питань інфраструктури. 

Так, під час виконання депутатських обов’язків мною взято участь у 14 з 

16 засідань Мукачівської міської ради, що становить більше 85% всіх засідань. 

Протягом цього періоду мною було подавались депутатські звернення з питань, 

які хвилювали громаду міста.  

Одним з таких питань було термінове вирішення ситуації з опаленням у 

ДНЗ міста Мукачево, яка склалася у жовтні 2021 року. 

Також, мною було подано депутатське звернення стосовно причин 

затримки у термінах будівництва пішохідного моста, який повинен з’єднати два 

мікрорайони, а саме «Черьомушки» та «Росвигово». 

Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю 

роботу з виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на 

тій чи іншій роботі, належності до тої чи іншої партії, або об’єднання, 

з’ясування причин їх звернень та здійснення всіх необхідних дій для 

своєчасного та оперативного вирішення їх скарг та реалізації пропозицій. 

За останній рік провів більше 25 зустрічей з виборцями свого округу, на 

яких заслухав їх пропозиції та проблеми, обговорив можливі шляхи вирішення 

та визначили подальші дії, спрямовані на покращення умов життя всіх 



мешканців міста. На обговореннях найчастіше піднімалось питання щодо 

дорожнього покриття в мікрорайоні «Паланок», а саме по вулиці Графа фон 

Шенборна, яке потребує ремонту. Крім того, виборців турбував стан покрівель 

багатоповерхівок по вулиці Росвигівській та вулиці Олександра Осипенка у 

місті Мукачево. 

За звітний період мною було підтримано ряд важливих для 

життєдіяльності міста рішень, було прийнято ряд програм, серед яких: 

Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік, програма підтримки та стимулювання 

створення ОСББ Мукачівської ОТГ, цільова програма «Власний дім», програма 

додаткового соціально-медичного захисту жителів Мукачівської ОТГ, програма 

розвитку культури і мистецтв, програма безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів, Програми поліпшення умов несення служби, організації 

виховного та навчального процесу у військовій частині А1556, Програми 

реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарства на 

території Мукачівської міської територіальної громади, Програма участі 

населення в розвитку Мукачівської міської територіальної громади «Своїми 

руками», Програма збереження історичного виду фасадів та/або дахів 

багатоквартирних будинків, що розташовані в межах зони історичного ареалу 

міста Мукачево, Програма медичного обслуговування населення Мукачівської 

міської територіальної громади в окремих науково- дослідних установах 

Національної академії медичних наук, Програма розвитку освіти Мукачівської 

міської територіальної громади, Програми розвитку житлово-комунального 

господарства Мукачівської міської територіальної громади та багато інших. 

Також вважаю за необхідне відзвітувати щодо видатків бюджету міста, в 

голосуванні за які мною взято участь. Так видатки місцевого бюджету (разом 

загальний і спеціальний фонд) за січень - вересень 2021 року склали 801 840,6 

тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 694 406,9 тис. грн. та 

спеціального – 107 433, 7 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку – 79 763,9 тис. грн. 

За січень-вересень 2021 року видаткова частина бюджету зберігала 

соціальну спрямованість: 62 % видатків спрямовувалися на такі галузі, як 

«Соціальний захист і соціальне забезпечення», «Соціально-культурна сфера» 

(освіта, охорона здоров’я, культура та мистецтво, фізична культура та спорт). 

Зокрема, на фінансування установ освіти видатки місцевого бюджету 

загального фонду за 9 місяців 2021 року склали – 398 524,8 тис. грн. в тому 

числі: освітньої субвенції – 177 718,0 тис. грн.  

На утримання установ охорони здоров’я за дев’ять місяців поточного 

року за рахунок коштів загального фонду використано кошти в обсязі 24 664,4 

тис. грн., з них, 2 905,8 тис. грн. – субвенція на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та 

нецукровий діабет десмопресином), 1 357,2 тис. грн. - за рахунок дотації на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного.   

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з 

державного бюджету) за 9 місяців склали – 24  250,7 тис. грн. загального фонду.  



На культуру і мистецтво за 9 місяців 2021 по загальному фонду фактично 

використано  коштів  на  суму  16 180,7 тис. грн. 

Використання коштів бюджету громади  на фізкультуру і спорт за січень- 

вересень 2021 року складає 10 544,1 тис. грн.  

На житлово-комунальне господарство за дев’ять місяців 2021 року за 

рахунок коштів загального фонду використано 95 537,4 тис. грн. 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету з бюджету загального 

фонду використано кошти в обсязі 22 125,8 тис. грн. по “Програмі  

благоустрою території Мукачівської міської  територіальної громади на 2020-

2022 роки” (проведено поточний ремонт проїзної частини 48-ми вулиць, 

загальна площа виконаних робіт  -  16 309 м2). За рахунок коштів спеціального 

фонду бюджету розвитку видатки складають 2 054,0 тис. грн. 

Також приймав активну участь в обговоренні питання, щодо будівництва 

сміттєспалювального заводу за участі компанії INSIL DEUTSCHLAND та 

детальному його вивченні. З цього приводу разом з колегами-депутатами робив 

запити до німецьких міст. 

За нагоди, хочу подякувати всім хто мене підтримує в депутатській роботі 

та мешканцям міста за віру в мене,  надалі буду робити все можливе для 

комфортного проживання всіх людей на території Мукачівської ОТГ. 

 

 

Депутат Мукачівської міської ради                                     О. Ю. Горячкун 

 

«29» листопада 2021 року 


