
Звіт 

Депутата Мукачівської міської ради від політичної партії «ВО 

Батьківщина» Перести Олександра Михайловича. (за період з 25.10.2020 по 

25.10.2021р.). 

Впродовж звітнього періоду, як і у всі роки попередніх каденцій (депутат 

міської ради з 2006 року), всю діяльність спрямовую на виконання рішень щодо 

підвищення усвідомленої активності мешканців Мукачева в розбудові міста та 

покращення життя містян. 

Для досягнення мети використовую різні методи роботи, зокрема: 

• Приймаю участь у роботі сесій міської ради. До засідання сесій брав участь 

в роботі депутатських комісій, виконував ряд доручень по підготовці до 

засідання сесій, 

• Сесія міської ради підтримала ініціативу депутатської фракції нашої партії 

щодо звернення сесії міської ради до Президента України та Верховної Ради 

України про непідвищення тарифів на комунальні послуги. 

• Один раз в місяці проводжу прийом громадян. Було прийнято понад 120 

звернень. Більша половина з них – виконано позитивно. Найбільше звернень від 

пенсіонерів та багатодітних сімей про матеріальну допомогу для оплати 

заборгованості житлово-комунальних послуг. (п. Мигович В., Вороніної М., 

Лелик Г., Зикань Ж., Шепа І., Матвій Я. та інші). 

• Був організатором та спонсором проведення зібрань до визначних подій в 

житті держави та партії, зокрема: Дня Незалежності (30-ти ліття), 22 річниці 

створення партії «ВО Батьківщина» та християнських свят, щорічно підтримую 

колектив афганців, допомагав і підтримував в закупівлі форми і м’ячів 

християнського футбольного клубу «Сінай». 

• За участь у розбудові та багаторічну благодійність Закарпатського ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою нагороджений Почесною 

відзнакою. 



• Як Почесний голова футбольного юнацького клубу «Соколята» сприяю 

залученню до занять спортом дітей та юнаків міста. Футбольна команда приймає 

участь в регіональних змаганнях та двічі брала участь у змаганнях в Угорщині. 

• Згідно депутатського звернення надано матеріальну допомогу переможцям 

чемпіонату України з греко-римської боротьби Халілову Олегу Насруллайовичу 

та Мишаничу Василю Васильовичу. 

• Протягом 29 років підтримую народний хор «Ліра». В 2021 році хор 

урочисто відзначив 30-ти річчя свого створення. 

• Особисто неодноразово всіма доступними методами домагаюсь ремонту 

вул. Пряшівська-Крилова. 

• До Дня Св. Миколая було закуплено 100 подарункових наборів для дітей 

м. Мукачева в церкві району Підгоряни. 

 

 

 

Депутат Мукачівської міської ради                                                         Переста О.М. 

 

  


