
ЗВІТ ДЕПУТАТА МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

БІДЗІЛІ ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА 
 

за період з листопада 2020 року по листопад 2021 року 
 
 

Число, місяць, рік народження: 15 серпня 1986 року 
Місце народження: м. Мукачево, Закарпатської області 
Громадянство: громадянин України 
Освіта: вища 
Посада: директор 
Місце роботи: Мукачівське міське комунальне підприємство «Мукачівпастранс» 
Партійність: член політичної партії  «Команда Андрія Балоги» 
 
Виборчий округ №2 
 
 

До складу Мукачівської міської ради VIII скликання, мене було обрано у жовтні 2020 року від 
політичної партії «Команда Андрія Балоги». 
           Пріоритетними напрямками моєї роботи є захист інтересів громади та виборців, виконання 
доручень виборців у межах депутатських повноважень, передбачених Законом України «Про статус 
депутатів місцевих рад». 

 
 

За звітній період: 
 

- взяв участь у 17  пленарних засідань міської ради (100% відвідуваність), підтримував всі 
рішення та програми, що стосуються соціально-економічного розвитку, підтримані програми 
житлово-комунального, освітнього та культурного розвитку; 

- був обраний головою постійної комісії з питань бюджету та регламенту. З початку депутатської 
каденції провів всі 18 засідань. Була проведена робота з вивчення та погодження питань, що 
були винесені на розгляд комісії, проектів програм соціально-економічного розвитку міста, 
підготовка питань бюджету, фінансів, які виносяться на розгляд ради; 

- провів 17 зустрічей з громадянами, на яких було обговорено нагальні проблеми мешканців 
громади та шляхи їх вирішення. Основними питаннями були надання громадянам грошової 
допомоги за програмою соціально-медичного захисту мукачівців на лікування, компенсація 
витрат на проведення медичних оперативних втручань, вирішення потреб у зв’язку зі скрутним 
матеріальним становищем, питання благоустрою мікрорайонів міста та ремонту доріг; 

- було направлено 4 депутатські звернення до структурних підрозділів міської в залежності від 
компетенції; 

- ініціював питання щодо поточного ремонту доріг (вул. М. Володимира, вул. М. Гастелло,                                                
М. Коцюбинського, вул. Музична), ремонту внутрішньо-квартального проїзду (вул. Росвигівська 
- бульвар Ю. Гойди), благоустрою території ЗОШ №13, які були виконані в 2021 році; 

- сприяв отриманню матеріальної допомоги на лікування чотирьом мешканцям громади; 
- вдалось допомогти п’ятьом жителям громади, що опинились у важких життєвих обставинах за 

рахунок отримання матеріальної допомоги; 
- посприяв отриманню матеріальної допомоги двом мешканцям громади, у яких пожежею було 

знищено житло на загальну суму 120 тис. грн. 
- вирішував питання налагодження роботи громадського транспорту та автобусних маршрутів, 

зокрема була відновлена робота маршрутів №1, №12, №16; 
- організував проведення бігового спортивного заходу Mukachevo Half Marathon 2021 на 

оновленому стадіоні ДЮСШ, в якому взяло участь майже 500 учасників з різних регіонів 
України; 



- взяв участь у зустрічі з людьми з особливими потребами, де обговорювали питання 
доступності громадського транспорту та подальші кроки по реалізації окремого таксі для 
забезпечення осіб з особливими потребами; 

- брав участь у роботі комісії з відбору проектів бюджету громадських ініціатив; 
- працював в комісії з безпеки дорожнього руху; 
- за моєю ініціативою реалізований проект «Бюджету громадських ініціатив» на оновленому 

стадіоні ДЮСШ – OCR майданчик. 
 

На сьогодні є ряд невирішених питань і проблем жителів громади, які залишаються на контролі.  

Дякую за довіру та підтримку, і надалі всебічно сприятиму вирішенню проблем мешканців нашої 
громади.  

 
 
З повагою, 
Депутат Мукачівської міської ради 
Олександр Бідзіля 
 
«23» лютого 2022 року. 

 

 
 
 

 


