
Звіт депутата Мукачівської міської ради 
Гавришко Мирослава Гавриловича 

за період з листопада 2020 року по листопад 2021 року 
 
Число, місяць, рік народження: 19 травня 1969 року 
Місце народження: м.Мукачево, Мукачівського району Закарпатської 
області. 
Громадянство: громадянин України 
Освіта: вища 
Посада (заняття): заступник директора з медичної частини 
Місце роботи: КНП «Лікарня святого Мартина» 
Партійність: член партії «Команда Андрія Балоги» 
 
Виборчий округ №1 

 
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 

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

депутатом від партії «Команда Андрія Балоги» у жовтні 2020 року.  
Протягом звітного періоду взяв участь у роботі 17 сесійних засідань. Під 

час сесій Мукачівської міської ради мною взято участь у прийнятті та 
затвердженні ряду програм покликаних забезпечити соціально-економічний, 
житлово-комунальний, освітній та культурний розвиток нашої територіальної 
громади, а саме: 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 в окремих науково- дослідних установах Національної академії 
медичних наук, програми розвитку освіти Мукачівської міської 
територіальної громади, програми розвитку житлово-комунального 
господарства Мукачівської міської територіальної громади та низки інших. 

Рішенням позачергової сесії міської ради 8-го скликання мене було 
призначено головою комісії з питань гуманітарної політики.  



У звітному періоді мною взято активну участь у всіх засіданнях постійної 
комісії з питань щодо: організації та забезпечення освітнього процесу на 
території міської територіальної громади, забезпечення медичного 
благополуччя населення на території міської територіальної громади, 
забезпечення соціального благополуччя населення на території міської 
територіальної громади, забезпечення культурного та духовного розвитку 
населення міської територіальної громади, розгляд інших питань соціального 
забезпечення населення, культурної, освітньої, оздоровчої діяльності. 

За звітний період за підтримкою міського голови та мукачівської міської 
ради було проведено ремонти 1-го, 3-го та 4-го поверхів пологового будинку. 
Закуплено ряд медичного обладнання та інвентарю. 
В пологовому корпусі було створено два нові відділення: реанімація 
новонароджених та відділення постінтенсивного догляду новонароджених та 
оснащено новітнім медичним обладнанням. 
 На базі діагностичного центру було відкрито сучасне відділення дитячої 
консультації, відділення екстреної медичної допомоги, дві модульні 
амбулаторії тощо. 

За звітній період були проведені зустрічі з виборцями свого округу, на 
яких обговорювались нагальні проблеми та шляхи їх вирішення, а також 
заслуховувались пропозиції та побажання мешканців округу. До мене як до 
депутата надійшло багато звернень громадян за результатами розгляду яких 
було підготовлено та направлено депутатські звернення з таких питань: 

- Проблеми житлово-комунального господарства округу 
- Ремонт покрівлі і труб (вул. Свято-Михайлівська) 
- Встановлення освітлення (вул. Свалявська) 
- Включення до планів робіт об’єктів, що потребують капітального 

або часткового ремонту – дорожні покриття вул. вул. Слов’янська, 
вул. Шишкіна, вул. Пивоврна, вул. Свято-Михайлівська, вул. 
Підгорянська, вул. І.Гончарова) 

- Облаштування прибудинкових територій (сквер на перехресті вул. ак. 
М.Морозова-вул. Підгорянська) 

- Реконструкція та відновлення спортивних та дитячих майданчиків 
(вул.Д. Верді, та вул. Свято-Михайлівська) 

- Відновлення освітлення вулиць, на окремих ділянках виборчого 
округу 

- Надання громадянам (інвалідам І та ІІ груп) грошової допомоги 
Більшість проблемних питань, по мірі можливості, були вирішенні 

позитивно. 
Частина проблем, актуалізованих мешканцями, перебувають на стадії 

вирішення. 
Щиро вдячний за підтримку моїм виборцям.  

 
 
 

 



 
З повагою,   
Депутат Мукачівської міської ради   Ю.Д. Токарський 

 
20.02.2022 року 
 
 
 


