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Обраний до складу Мукачівської міської ради 8 скликання від ПП «СЛУГА 
НАРОДУ» за результатами чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. 
Балотувався по територіальному виборчому округу №2. 

Присягу депутата міської ради склав 26 листопада 2020 року. 
З 26 листопада 2020 року по 29 травня 2021 року – голова депутатської 

фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ» в Мукачівській міській раді. 
З 26 листопада 2020 року по 30 вересня 2021 року – член постійної 

депутатської комісії міської ради з питань агропромислового розвитку, а з 30 
вересня цього року – входжу до складу постійної депутатської комісії міської 
ради з питань інфраструктури. 

Взяв участь у роботі майже всіх засідань постійних депутатських комісій, 
до складу яких входив за звітний період (з поважної причини був відсутній 
лише на одному засіданні депутатської комісії). 

За звітний період відбулося 20 пленарних засідань сесій Мукачівської 
міської ради 8 скликання (12 чергових та 8 позачергових сесій). Брав участь у 
роботі 19 пленарних засідань сесій міської ради, що складає 95% (з поважної 
причини був відсутній лише на одній позачерговій сесії міської ради, де згідно 
порядку денного розглядалося одне питання). 
 За цей період, під час 20 пленарних засідань сесій міської ради, на 
голосування депутатського корпусу виносилося 710 проектів рішень щодо усіх 
сфер життєдіяльності Мукачівської територіальної громади. 

Під час голосувань на сесіях міської ради: 
 голосуванням «за» підтримав 548 проектів рішень (78%); 
 «утримався» по 147 проектах рішень (20%); 
 голосував «проти» 8 проектів рішень (1,1%); 
 «не голосував» щодо 6 проектів рішень (0,8%). 
Брав активну участь у всіх засіданнях депутатської фракції з різних 

нагальних питань, у тому числі і під час розгляду, обговорення та прийняття 
рішень щодо всіх звернень мукачівців, які надійшли до фракції протягом 
звітного періоду, сприяв їх позитивному вирішенню.  

Також, усім складом депутатської фракції надали відповіді на всі 
колективні звернення мешканців міста, що були адресовані депутатському 
корпусу міської ради, в яких висловили одностайну чітку позицію фракції щодо 
піднятих мукачівцями питань, зокрема декілька з них, а саме: 

 щодо можливого будівництва сміттєспалювального заводу у межах 
міста Мукачево по вулиці Крилова Івана – при тому, що в цілому 
підтримуємо намір побудови сучасного сміттєпереробного заводу для 



потреб нашої громади – виступили проти реалізації запропонованого 
проєкту у межах міста, оскільки переконані, що будувати такого роду 
об’єкт необхідно на основі технології саме переробки твердих 
побутових відходів, а не їх спалювання, і не в межах Мукачева, а між 
населеними пунктами або на їх околицях, адже спалювання сміття, тим 
більше, в безпосередній близькості до житлових масивів несе загрозу 
для здоров’я мукачівців та екології міста; 

 щодо створення Молодіжної ради при Мукачівській міській раді – 
висловили підтримку молоді міста, і зокрема щодо такої її ініціативи; 

 щодо можливого перенесення Мукачівської ДХШ ім.М.Мункачі до 
іншого приміщення – виступили проти будь-яких ідей та намірів 
перенести дитячу художню школу в інше приміщення; 

 щодо ремонту та покращення інфраструктури мікрорайону «Борок-
Телеп» –  при тому, що у складі нашої фракції відсутні депутати, які 
обрані від виборчого округу, до території якого входить цей мікрорайон 
міста – висловили одностайну позицію підтримати, під час голосувань, 
всі ініціативи стосовно питань ремонту і покращення інфраструктури в 
мікрорайоні «Борок-Телеп», які виноситимуться на розгляд міської 
ради, адже наша мета – покращення інфраструктури в усіх 
мікрорайонах міста та населених пунктах територіальної громади. 

 

Спільно з колегами по фракції – депутатами міської ради Дарією Біловар та 
Олександром Горячкуном звернулися до народного депутата України, 
заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та 
інфраструктури, голови Закарпатської облорганізації ПП «СЛУГА НАРОДУ» 
Миколи Тищенка з проханням сприяти включенню до ініційованої Президентом 
України Програми «Велике будівництво» та відповідно позитивному вирішенню 
питання щодо капітального ремонту протягом 2022-2023 років наступних 
об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на території міста Мукачево, а 
саме: шляхопроводу по вулиці Масарика Томаша, шляхопроводу по вулиці 
Берегівська-об’їзна та Об’їзної автодороги м.Мукачево. А також, звернулися з 
ініціативою розглянути можливість будівництва в місті Мукачево амфітеатру та 
прилеглої до нього інфраструктури за рахунок коштів Державного бюджету 
України. 

 

Щиро дякую мукачівцям за підтримку чи конструктивну критику, а 
колегам депутатам по фракції і всьому депутатському корпусу Мукачівської 
міської ради та колективу міськвиконкому – за співпрацю. Сподіваюсь, у 
наступному році, спільно, вдасться вирішити більше проблемних питань та 
зробити нашу громаду кращою. 


