
Звіт депутата Мукачівської міської ради Островської Олесі Степанівни  

За період з листопада 2020 року по листопад 2021 року 

 

Число, місяць, рік народження: 28 червня 1983 року  

Місце народження: м. Мукачево 

Громадянство: громадянка України 

Освіта: вища 

Місце роботи: фізична особа-підприємець 

Партійність: позапартійний (суб'єкт висування - 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ") 

 

Виборчий округ №2 

 

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 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 Мукачівської 

міської ради 8-го скликання мене було призначено членом постійної комісії з 

питань бюджету та регламенту. 

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 12 з 

16 засіданнях Мукачівської міської ради. Протягом цього періоду мною було 

подано депутатські звернення з таких питань: 

1. Щодо будівництва систем водопостачання та водовідведення, а також 

дорожнього покриття вул. Терелі Йосипа. 

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.  

4. Щодо термінового ремонту дорожнього покриття по вулиці Василя 

Проніна у місті Мукачево. 

З приводу будівництва систем водопостачання та водовідведення, а також 

дорожнього покриття вул. Терелі Йосипа – отримано відповідь, що буде 

рекомендовано виділити фінансування для розробки проектно-кошторисної 

документації на вищезазначені роботи при формуванні бюджету на 2022 рік. 

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. 

Крім того колективним депутатським зверненням від фракції політичної 

партії «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» зверталась 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 та приймала активну 

участь в обговоренні цього питання  та детальному його вивченні.  

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. 

 

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. 

У своїй депутатській діяльності завжди стараюсь аналізувати потреби 

своїх виборців і кожного жителя ОТГ зокрема. За останній рік провела 9 

зустрічей з виборцями свого округу, на яких обговорювались нагальні проблеми 

та шляхи їх вирішення, а також заслуховувались пропозиції та побажання 

мешканців міста. Так, на подібній зустрічі почула про проблеми з 

водопостачанням, водовідведенням та станом доріг по вулиці Терелі Йосипа, 

після чого негайно направила депутатський запит щодо необхідності вирішення 

даної проблеми. Вважаю, що саме завдяки подібним зустрічам, депутат має 

можливість по справжньому почути громаду міста та направити всі сили на 

вирішення найнеобхідніших для мешканців міста питань. 

Дякую всім за довіру та підтримку! 

 

Депутат Мукачівської міської ради                                     О. С. Островська 

          «28» листопада 2021 року 


