
ЗВІТ ДЕПУТАТА МУКАЧІВЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Боднар Михайло Михайлович 

 

за період з листопада 2020 року по листопад 2021 року. 

 

 

Число, місяць, рік народження: 11 червня 1983 року 

Місце народження: м. Мукачево , Закарпатської області 

Громадянство: громадянин України 

Освіта: вища 

Посада: директор 

Місце роботи: ТОВ «Натурпродукт» 

Партійність: позапартійний  (суб'єкт висування - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА 

АНДРІЯ БАЛОГИ" 

 

Виборчий округ №2 

 

 
Я – Боднар Михайло Михайлович, депутат  Мукачівської міської ради VIII скликання 

представляю інтереси виборців громади округу № 2. 

 

До складу Мукачівської міської ради VIII скликання, мене було обрано у жовтні 2020 року 

від політичної партії «КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ». 

 

У своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», 

«Про доступ до публічної інформації», Регламентом Мукачівської міської ради та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутата міської ради. 

 

1-ою сесією Мукачівської міської ради був обраний членом  постійної комісії з питань 

комунальної власності та земельних відносин Мукачівської міської ради. Одним із основних 

обов’язків своєї діяльності як депутата місцевої ради вважаю участь у пленарних засіданнях 

міської ради та роботу в постійній комісії. Так, упродовж звітного періоду мною проведено16 

засідань комісії, на яких було розглянуто 240 питань, що стосуються земельних відносин громадян 

Мукачівської ОТГ, а також взяв участь у роботі 17 з 18 сесійних засідань. 

 

Протягом звітнього періоду мною проведено 15 депутатських прийомів громадян під час 

яких вислухано їх проблеми та пропозиції, обговорено шляхи вирішення та покращення умов 
життя мешканців міста, було подано ряд депутатських звернень, зокрема: 

 

• Щодо надання матеріальнї допомоги Порохнавець О.І..; 

• Щодо надання матеріальнї допомоги Кучинський А.М..; 

• Щодо надання матеріальнї допомоги Болдижар С.С.; 

• Звернення до Премєр-міністра України щодо вжиття заходів для зменшення тарифів на 

комунальні послуги для населення.  

 

Під час сесій Мукачівської міської ради мною взято участь у прийнятті ряду програм для 

покращення та вирішення соціально-економічного положення мешканців , житлово-комунальних 

питань, освітній та культурний розвиток нашої територіальної громади, зокрема:  

• програми підтримки та стимулювання створення ОСББ Мукачівської ОТГ; 

• цільової програми «Власний дім»; 

• програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської територіальної 

громади в окремих науково - дослідних установах Національної академії медичних наук; 



• програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарства 

на території Мукачівської міської територіальної громади; 

• програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади, програми 

розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської міської територіальної 

громади та низки інших; 

• програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 

громади на 2021 рік;  

• програми додаткового соціально-медичного захисту жителів Мукачівської ОТГ; 

• програми поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального 

процесу у військовій частині А1556; 

• програми розвитку культури і мистецтв.  

 

            Протягом звітного періоду відкрито ряд нових об’єктів для громади міста, а саме: 

найбільший на Закарпатті Центр надання адміністративних послуг, найбільший спорткомплекс 

ДЮСШ на Закарпатті, парк імені Андрія Кузьменка (після реконструкції), сучасне відділення 

дитячої консультації, відділення екстреної медичної допомоги. Також було підписано 

Меморандум стосовно проектування та будівництва нового летовища на території Мукачівської 

територіальної громади. Що стосується лікарні, було встановлено 2 кріогенні ємності та кисневу 

генераційну станцію з прокладанням мережі кисню у всі корпуси лікарні. 

 

Щодо фінансового звітування, доходи загального фонду бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади за 2021 рік (без врахування трансфертів) в сумі 838,9 млн. гривень, рівень 

виконання бюджету 102,2 %. У порівнянні до 2020 року надходження зросли на 24.1%.  

 

Видатки бюджету Мукачівської міської територіальної громади (разом загальний і 

спеціальний фонд) за 2021 року склали 1 209 628,3 тис. грн., в тому числі видатки загального 

фонду – 1 020 303,3 тис. грн. та спеціального – 189 325,0тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку – 127 

725,7 тис. грн. Зокрема на фінансування освіти – 633,5 млн. грн.., ЖКГ- 162,4 млн. грн., економіки- 

138,1 млн.грн., медицини – 43,5 млн.грн., соцзахисту – 39,1 млн.грн., культури і мистецтва – 32,7 

млн. грн., фізкультури та спорту – 14,3 млн.грн.. 

  

        На неодноразові прохання мешканців приватного сектору, та багатоквартирних будинків   

вул. Університетської, вул. Свято-Миколаївської , вул. Попова було встановлено обмежувачі 

швидкості по вул. Яна Амоса Коменського проведено очищення прилеглої території від сміття. На 

прохання мешканців багатоквартирних будинків у мікрорайоні «Росвигово», зокрема на вулицях 

Університетській, буд. 5А, 7Б, Росвигівській, Митрополита Володимира, було організовано  

обрізку дерев та кущів.  

 

В подальшому в своїй діяльності та  депутатських зверненнях буду вирішувати питання і 

супроводжувати звернення ті які вже були мною проведені , а також активно вивчатиму  актуальні 

проблеми міста для благоустрою наших мешканців. 

 

Депутат Мукачівської міської ради  

Боднар Михайло Михайлович 

 

 

 

 

 

 


