
Звіт депутата Мукачівської міської ради  

Тайпс Юлії Мирославівни 

                  За період з листопада 2020 року по лютий 2022 року 

Число, місяць, рік народження: 17 травня 1991 року 
Місце народження: м. Мукачево  

Громадянство: громадянка України  

Освіта: дві вищі, Ужгородський національний університет: магістр, спеціальність: 
міжнародні економічні відносини, перекладознавство; середня освіта: німецька мова та 
література. 

 
Місце роботи: приватний підприємець 

Партійність: партійний (суб'єкт висування ВО «Батьківщина») 

Виборчий округ No1 

До складу Мукачівської міської ради 8-го скликання мене було обрано 
депутатом від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 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 гуманітарних питань.  

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 19 з 20 засідань Мукачівської міської ради.  

Протягом цього періоду мною було  подано депутатські звернення з таких 
питань: 
1. Щодо недопущення будівництва сміттєспалювального заводу на 
території Мукачівської ТГ,  
2. Щодо незадовільного дахового покриття будинку вул. Петефі 2А 

3. Щодо збереження місцезнаходження Мукачівської дитячої художньої 
школи ім. М. Мункачі.  



4. Щодо капітального ремонту дорожньої покрівлі перед 
багатоквартирним будинком вул. Петефі 2А 

5. Щодо облаштування місця торгівлі у мікрорайоні Черьомушки 

6. Звернення до Прем’єр-міністра України щодо вжиття заходів для 
зменшення тарифів на комунальні послуги для населення.  

7. Звернення до Президента,  Прем’єр-міністра України та Верховної ради 
щодо скасування закону про діяльність ФОПів та територіальну оборону 
та інші звернення. 

Станом на сьогодні рішення залишаються на контролі відповідних 
управлінь. 

Також мною було подано на розгляд Мукачівської міської ради проект 
рішення про скасування рішення виконкому щодо підняття цін на 
навчання у мистецьких закладах та підняття тарифів на воду 

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, створення молодіжної Ради при Мукачівській 
міській раді. 

 



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 розглянула близько 56 звернень громадян та 20 зустрічей з 
виборцями свого округу, на яких обговорювались нагальні проблеми та 
шляхи їх вирішення, а також заслуховувались пропозиції та побажання 
мешканців міста. Тільки завдяки подібним зустрічам, депутат має 
можливість здійснювати свою діяльність та робити все для покращення 
життя мешканців міста, завдяки довірі яких, він отримав можливість 
представляти їх інтереси.  

Фокуси роботи: справедливість, конкретні зміни, розвиток, рівність. 

Дякую всім за довіру, буду продовжувати робити все, щоб мешканцям 
було комфортно жити в нашому місті Мукачеві.  

Депутат Мукачівської міської ради  

Ю.М. Тайпс                                                         «24» лютого 2022 року  

 


