
Звіт депутата Мукачівської міської ради 
Йонаш Івана Михайловича 

за період з листопада 2020 року по листопад 2021 року 
 
Число, місяць, рік народження: 27 січня 1977 року 
Місце народження: м. Мукачево Закарпатської області. 
Громадянство: громадянин України 
Освіта: вища 
Посада (заняття): Директор 
Місце роботи: Закарпатський благодійний фонд «Нове життя» 
Партійність: Партійний. Член політичної партії «Команда Андрія Балоги». 
 
Місце прийому громадян: прийом громадян проводиться в приміщенні 
Мукачівської міської ради, кабінет №72, за попереднім записом: (03131) 2-
33-01, v.dk@mukachevo-rada.gov.ua 

 
Я, як депутат Мукачівської міської ради представляю інтереси виборців 

громади по виборчому округу №4 Мукачівської міської територіальної 
громади, виконуючи їх доручення в межах повноважень та беру активну 
участь в здійсненні місцевого самоврядування. 

До складу Мукачівської міської ради 8-го скликання мене було обрано 
депутатом від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «Команда Андрія Балоги» у листопаді 
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. 

Основних обов’язком своєї діяльності, як депутата місцевої ради, 
вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній 
комісії.  

Так, під час виконання депутатських обов’язків протягом звітного 
періоду (з листопада 2020 року по листопад 2021 року) мною взято участь у 
всіх 18 сесіях Мукачівської міської ради. 

Під час сесій Мукачівської міської ради мною взято участь у прийнятті 
та затвердженні цілого ряду програм покликаних забезпечити соціально-
економічний, житлово-комунальний, освітній та культурний розвиток нашої 
територіальної громади, зокрема: програми економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік, програми 
підтримки та стимулювання створення ОСББ Мукачівської ОТГ, цільової 
програми «Власний дім», програми додаткового соціально-медичного захисту 
жителів Мукачівської ОТГ, програми розвитку культури і мистецтв, програми 
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», програми 
збереження історичного виду фасадів та/або дахів багатоквартирних будинків, 
що розташовані в межах зони історичного ареалу міста Мукачево, програми 
медичного обслуговування населення Мукачівської міської територіальної 
громади, програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної 
громади, програми розвитку житлово-комунального господарства 
Мукачівської міської територіальної громади та низки інших. 

У звітному періоді мною взято активну участь майже у всіх засіданнях 
постійної комісії з питань інфраструктури, на яких розглянуто проєкти рішень 
міської ради щодо: забезпечення розвитку та утримання інфраструктурних 
об’єктів на території міської територіальної громади, планів забудови та 
забезпечення благоустрою території міської територіальної громади; питань 
функціонування громадського транспорту, забезпечення безпеки руху 
транспорту на території міської територіальної громади; питань капітального 
будівництва, інфраструктурного розвитку території міської територіальної 
громади; питань розвитку житлово-комунального господарства та 
будівництва. 

Моя робота по виборчому округу здебільшого направлена на вирішення 
проблем у сфері житлово-комунального господарства округу. Зокрема: 
водопостачання та водовідведення у ромському поселенні, ремонт та 
освітлення вулиць, ремонт тротуарів, обрізка та видалення аварійних дерев, 
прибирання вулиць, вивезення сміття, тощо.  

Спільно з міською владою нам вдалося реалізувати багато проєктів, які 
спрямовані на покращення життя у місті та на моєму окрузі. Так у 2021 році 
було відкрито дві модульні амбулаторії. Обидва медичні заклади розташовані 
у мікрорайоні вулиці І.Франка. Енергоефективні модульні будівлі утеплені та 
оснащені сучасним обладнанням. У них працює 5 сімейних лікарів, які 
обслуговують понад 8 тисяч місцевих жителів. 

Також, одним із найважливіших напрямків своєї діяльності як депутата 
вважаю проведення особистого прийому громадян.  

На зустрічах було розглянуто індивідуальні звернення, що стосувалися: 
житлових питань, питань медичної допомоги, соціального захисту та 
пенсійного забезпечення, забезпечення законності та правопорядку, сімейних 
проблем, комунально-побутових проблем тощо. Більшість звернень громадян 
стосуються покращення благоустрою прибудинкових територій, виділення 
матеріальної допомоги на лікування, призначення житлових субсидій та 
державних соціальних допомог, питання щодо закладів освіти.   

Окрім прийому громадян, я часто проводжу зустрічі та спілкуюсь з 
виборцями та безпосередньо сам вивчаю громадську думку щодо того чи 
іншого питання з життя громади.  

Більшість проблемних питань, по мірі можливості, були вирішенні 
позитивно. 



Шановні виборці я і надалі намагатимусь повністю виправдати Вашу 
довіру та розраховую на Вашу підтримку та розуміння. 

Моя діяльність, як депутата Мукачівської міської ради, спрямована на 
захист інтересів громади, виконання доручень виборців у межах моїх 
депутатських повноважень, наданих мені чинним законодавством України. 
Намагаюсь весь час працювати так,щоб виправдати Вашу довіру, а головне, 
дійсно змінювати на краще життя громади нашого міста 

 
З повагою,   
 
 

Депутат Мукачівської міської ради    І. Йонаш 
 


