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Виборчий округ №3 

 

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

депутатом від Закарпатської обласної організації  політичної партії «РІДНЕ 

ЗАКАРПАТТЯ» в 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 та ради. 

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 гуманітарної політики. 

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, 

вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботі в постійній комісії.  

Так, під час виконання депутатських обов’язків мною взято участь у 11 з 

16 засіданнях Мукачівської міської ради. Протягом цього періоду мною було 

подано депутатські звернення з таких питань: 

1. Щодо встановлення штучної дорожньої нерівності по вул. Берегівській 

у м. Мукачево. 

2. Щодо збереження місцезнаходження Мукачівської дитячої художньої 

школи ім. М. Мункачі. 

3. Звернення до Прем’єр-міністра України щодо вжиття заходів для 

зменшення тарифів на комунальні послуги для населення. 

Станом на сьогодні питання щодо встановлення штучної дорожньої 

нерівності по вул. Берегівській в м. Мукачево - вирішується.  

З приводу Мукачівської дитячої художньої школи ім. М. Мункачі було 

отримано офіційну відповідь, про те, що зміна приміщення в якому функціонує 

Мукачівська дитяча художня школа – не планується. 

За звітний період мною було підтримано ряд важливих для 

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

підтримки та стимулювання створення ОСББ Мукачівської ОТГ, програма 

медичного обслуговування населення Мукачівської міської територіальної 

громади в окремих науково-дослідних установах Національної академії 

медичних наук, програма розвитку пластового руху, програма захисту тварин від 



жорстокого поводження, цільова програма «Власний дім», програма додаткового 

соціально-медичного захисту жителів Мукачівської ОТГ, Програма 

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 розвитку житлово-комунального господарства 

Мукачівської міської територіальної громади та багато інших. 

Вважаю за необхідне відзвітувати щодо видатків бюджету Мукачівської 

міської територіальної громади на 2021 рік, у голосуванні за які мною взято 

участь.  

Так бюджет Мукачівської ОТГ на 2021 рік за видатками з урахуванням 

змін затверджено в сумі 1 256 494,7 тис. грн, в тому числі загальний фонд –  

1 006 792,7 тис. грн  та спеціальний фонд – 249 702,0 тис. грн. 

 Структуру видатків бюджету Мукачівської міської територіальної громади 

по загальному та спеціальному фондах разом за бюджетними програмами можна 

відобразити за допомогою діаграми наступним чином: 

 

 

Водночас, для мене, як для депутата Мукачівської міської ради 

пріоритетним є спрямування коштів на соціальну сферу, охорону здоров’я та 

освіту, а також на житлово-комунальне господарство. 

Крім того, колективним депутатським зверненням від фракції політичної 

партії «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» звертався до виконавчих комітетів міст 

Нововолинська, Житомира та Кременчука щодо факту будівництва 

сміттєспалювального заводу за участі компанії INSIL DEUTSCHLAND, яка мала 

намір будувати сміттєспалювальний завод в м. Мукачеві. Також приймав 

активну участь в обговоренні цього питання  та детальному його вивченні.  

Державне управління; 76 688,6 тис. 

грн.; 10%

Освіта; 414 475,0 тис. 

грн.; 52%

Охорона здоров`я; 24 

664,4 тис. грн.; 3%

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення; 27 

317,2 тис. грн.; 3%

Культура i мистецтво; 22 

227,9 тис. грн.; 3%

Фiзична культура i 

спорт; 10 544,1 тис. грн; 

1%

Житлово-комунальне 

господарство; 108 359,8 тис. …

Економічна діяльність; 

88 964,6 тис. грн.; 11%

Інша діяльність; 3 769,2 тис. грн.; 0% Міжбюджетні 

трансферти;  24 

829,7;  тис. грн. 3%



Також, зустрічався з виборцями та обговорював проблему стану 

дорожнього покриття по вулиці Крилова у місті Мукачево, проблему 

неможливості заїзду жителів пл. Кирила та Мефодія до своїх будинків, 

реконструкції каналізаційних мереж по вул. Франка Івана.  

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. 

 

 

Депутат Мукачівської міської ради                                      В. В. Попович 

 

«26» листопада 2021 року 

 


