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Звіт депутатки Мукачівської міської ради 8 скликання 
(2020-2021) 

 
 

За результатами голосування з виборів депутатів Мукачівської міської 
ради Мукачівського району Закарпатської області 25 жовтня 2020 року стала 
другою за довірою виборців серед усіх депутатів міської ради нового скликання 
з показником 660 голосів, поданих за мене як кандидата в депутати.  

26.11.2020 року мною складено присягу депутата Мукачівської міської 
ради 8-го скликання від політичної партії «Європейська Солідарність». 
Рішенням 1 сесії 8-го скликання мене обрано членом постійної комісії з питань 
гуманітарної політики. За період 26.11.2020-26.11.2021 рр. взяла участь в 
обговоренні та прийнятті рішень у роботі всіх засідань гуманітарної комісії, 
пропустила 2 сесії, що в процентному співвідношенні становить 99% 
відвідування сесій. 

Основні напрямки роботи: 
• Соціальний захист 
• Медицина 
• Освіта, культура та спорт 
• Інфраструктура 
• Законність і правопорядок 
• Благодійність та волонтерство 
 

За період обрання мене депутатом Мукачівської міської ради від мого 
округу було: 

- 16 виконаних звернень громадян (звернення про благоустрій територій, 
про відтермінування сплати кредиту, про допомогу в отриманні соціальної 
допомоги, про встановлення зовнішньго (вуличного) освітлення, про  
допомогу у встановленні вуличного прибудинкового паркану, інше); 

- 1 депутатське звернення до міського голови щодо надання матеріальної 
допомоги через Програму додаткового соціально-медичного захисту 
Мукачівської міської територіальної громади (було виділено 20 тисяч 
гривень); 

- 1 депутатське звернення щодо капітального ремонту покрівлі будинку, в 
якому проживають особи з інвалідністю (в процесі виконання); 

- 4 колективних звернень; 



- Задля створення безпечного середовища мікрорайону ДОСИ вирішено 
питання з безпритульними тваринами (матеріальна допомога та 
перетримка тварин); 

- Під час проведення акції «Помічна рука Святого Миколая» надано 
посильну підтримку соціально-незахищеним та найбільш потребуючим 
сім’ям (продукти харчування); 

- До Дня Святого Миколая була співорганізатором свята для учнів Недільної 
школи; 

- До Дня Святого Миколая Чудотворця була одним із двох жертводавців на 
подарунки всім присутнім на святі діткам, а також Миколай привітав дітей 
з інвалідністю (з фізичними вадами) на дому і хворих діток у 
гематологічному відділенні ОДЛ (роздано 385 подарунків); 

- Співпрацюючи з органами міської влади стала учасником  благодійної 
акції «Лист Святому Миколаю» та обрала і здійснила бажання дітей, що 
описані в листах; 

- Традиційно організовувала та організовую й надалі «Оригінальний 
вертеп» (новорічно-різдвяне оформлення УГКЦ Храм Зіслання Святого 
Духа); 

- Організовано виїзну лаунж зону задля зміцнення і збереження сімейних 
традицій, обміну думками і взаємодії у вирішенні найбільш наболілих 
питань в округу; 

- Для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення АТО; дітей з інвалідністю організувала святковий ланч в ТРЦ 
та виконала прохання до Чудотворця Миколая, які дітки писали 
напередодні в листах (цінні подарунки і солодощі); 

- Організувала цікаву зимову екскурсію: підвіз і катання дітей учасників 
бойових дій з батьками в тюбінг-парку Dream Park с. Тур’я Пасіка; 

- Підтримала фінансово та долучилась до акції толока «Озеленення 
Мукачево» в межах міжнародного проекту Greening of the Planet; 

- Організувала святкове оформлення до свята  «Світле Христове 
Воскресіння»  в УГКЦ Храм Зіслання Святого Духа; 

- Фінансово, від партії «Європейська Солідарність» долучилась до збору 
продуктових наборів до свята Світле Христове Воскресіння для людей, які 
опинилися у зоні ризику (лікарі, хворі на COVID-19, УБД);  

- Разом зі своєю родиною організувала збір великодніх кошиків з усіма 
необхідними продуктами для самотніх літніх людей; 

- Організувала благодійну гуманітарну допомогу для військових в зону 
ООС, а саме 20 тис. літрів питної та мінеральної води; 



- Організувала зустріч ветеранів до Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні; 

- До Дня захисту дітей влаштувала для діток з різних сімей 
(малозабезпечені, багатодітні сім’ї, дітки учасників бойових дій і т.д.) день 
розваг та радісних емоцій в дитячій кімнаті «Район Д»; 

- За зверненням до мене від мешканців свого мікрорайону (2-го округу) було 
проведено ТОВ «Управляюча компанія «Навібуд» роботи з покосу трави в 
дворових міжбудинкових територіях, дитячих майданчиках, газонів та 
місць загального відпочинку; 

- За зверненням від мешканців 2-го округу за моїм сприянням працівниками 
ММКП «РБУ» проведене заходи з благоустрою прибудинкових територій 
вулиць та встановлення лавок та урн для сміття; 

- Долучилась до благодійної акції по спасінню життя Павлика Мотичко; 
- Дотримуючись принципів європейських стандартів була учасником 

волонтерського руху в Україні, зокрема, придбавши запрошення на вечір 
добрих справ «Серце до Серця» зібрано кошти на придбання 
неотологічного медичного обладнання; 

- Взяла участь  у форумі жінок-лідерок «Європейської Солідарності» та 
забезпечила медіа підтримку; 

- Взяла участь у форумі депутатів Закарпатської територіальної  організації 
партії «Європейська Солідарність»; 

- Отримала перемогу  у бюджеті громадських ініціатив як співавтор двох 
проектів: малий проект - «Благоустрій території та облаштування покриття 
під спортивний майданчик у мікрорайоні ДОСИ» та великий проект - 
«Майданчик «Стріт Файт Мукачево», в результаті чого буде реалізовано 
одне з   4-х передвиборчих завдань у 2022 році; 

- До Дня Захисника Вітчизни та до Дня Святої Богородиці організувала 
святкове оформлення в УГКЦ Храм Зіслання Святого Духа; 

- Фінансово долучилась до благодійного вечора (концерт хору «Кактус»), 
для збору коштів на лікування Кіри Зайцевої; 

- Як віце-президент Закарпатського обласного відокремленого підрозділу 
національної федерації змішаних єдиноборств ММА України організувала 
поїздку та підтримала в участі на Чемпіонаті Світу з ММА серед дітей, 
юнаків та юніорів у Болгарії спортсмена із Закарпатської області 
(Ужгород), яким було здобуто 2-ге місце; 

- Отримала відзнаку від Федерації змішаних єдиноборств ММА за 
забезпечення підготовки виступу національної збірної команди України на 
чемпіонаті світу від Закарпатського підрозділу; 



- Підтримала в участі спортсменів з області у Всеукраїнському турнірі зі 
змішаних єдиноборств ММА «Lviv Hunter Cup»; 

- Організувала збори Федерації ММА з всіма тренерами Закарпатської 
області на яких було обговорено розвиток  Федерації та створення міських 
підрозділів; 

- До Дня місцевого самоврядування отримала Подяку від міської ради за 
внесок у соціально-економічний розвиток Мукачівської міської 
територіальної громади. 
 

 


