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До складу Мукачівської міської ради 8-го скликання мене було обрано 

депутатом від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» у 
жовтні 2020 року. З початку роботи депутатського корпусу в своїй діяльності 
керуюся Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 
звернення громадян», Регламентом роботи Мукачівської міської ради та 
іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів 
місцевих рад. З листопада 2021 року – член постійної депутатської комісії з 
питань інфраструктури, а з 28 квітня на сесії міської ради мене обрали 
секретарем Мукачівської міськради. 

Так, під час виконання депутатських обов’язків взяв участь у  
9 пленарних засіданнях сесій Мукачівської міської ради, що становить 100% 
всіх засідань, з них 4 – чергові та 5 – позачергових. Протягом цього періоду 
подавав депутатські звернення з питань, які хвилювали громаду. 

Важливою складовою в здійсненні депутатської діяльності вважаю 
роботу з виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості, 
належності до тої чи іншої партії або об’єднання. Відповідно йдеться і про 
своєчасне та оперативне вирішення скарг і реалізації пропозицій.  

За останній рік провів більше 30 зустрічей з виборцями свого округу, на 
яких заслухав пропозиції та проблеми, розглядали індивідуальні звернення, що 
стосувалися житлових питань, соціального захисту та пенсійного забезпечення, 
медичної допомоги й працевлаштування тощо. Визначили подальші дії, 
спрямовані на покращення умов життя всіх мешканців міста. На обговореннях 
найчастіше піднімалось питання щодо дорожнього покриття в мікрорайоні 
«Паланок», а саме на вулиці Графа фон Шенборна. Після звернення до 



керівництва Закарпаття питання розв’язали: ділянку автошляху 
відремонтували. 

 Мною, як депутатом, було визначено низку пріоритетних напрямків і 
завдань, над якими активно працював протягом цього часу: 

- Підтримка військових: разом із колегами ініціював виділення на 
потреби бійців всіх коштів, які надходять у міську казну від сплати 
військовими ПДФО. Так, за цей період нашим захисникам спрямували 491 млн 
грн. 

- Допомога сім’ям полеглих героїв: разом із депутатами вніс пропозицію 
щодо виплат по 100 тис. грн родинам захисників, які полягли за незалежність, 
та щодо надання земельної ділянки. Гроші зараз виплачуються, а от до 
останнього моменту повернемося після війни, оскільки діє заборона на 
виділення земельних ділянок. 

- Забезпечення військових транспортом. На сесії міської ради ми 
прийняли рішення про виділення 30 млн грн на закупівлю автомобілів на 
потреби Збройних сил України. Загалом придбали та передали на передову  
60 транспортних засобів. 

За звітний період мною, як секретарем ради та членом виконавчого 
комітету, підтримав низку важливих для життєдіяльності міста рішень, 
прийняли важливі програми, серед яких:  

- Програма поліпшення умов несення служби, організації виховного та 
навчального процесу у військовій частині А1556 на 2022 рік .  

- Програма забезпечення військових формувань Мукачівської міської 
територіальної громади для виконання оборонних заходів на період 
воєнного стану.  

- Програма матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов 
несення служби структурних підрозділів військової частини А 4604 на 
2022 рік. 

- Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення 
служби в 27 прикордонному загоні на 2022 рік. 

- Програма поліпшення матеріально-технічної бази 2 державного 
пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Закарпатській 
області на 2022 рік.  

- Програма забезпечення профілактики злочинності, правопорядку та 
безпеки на території Мукачівської міської територіальної громади на 
2022 рік.  

- Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань 
для виконання мобілізаційних заходів на 2022 рік.  

- Програма економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022 рік.  

- Програма підтримки та стимулювання створення ОСББ Мукачівської 
ТГ.  

- Програма додаткового соціально-медичного захисту жителів 
Мукачівської ТГ.  

- Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів.   



- Програми реформування та підтримки водопровідного та 
каналізаційного господарства на території Мукачівської міської 
територіальної громади,   

- Програма медичного обслуговування населення Мукачівської міської 
територіальної громади.  

- Програма розвитку освіти Мукачівської міської територіальної 
громади,  

- Програми розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської 
міської територіальної громади та багато інших. 

З перших днів повномасштабної війни волонтерський рух став потужною 
силою, яка допомагає фронту  та міцно тримає тил. Серед таких волонтерських 
справ, до яких я долучався як депутат та небайдужий громадянин, – допомога 
бійцям Збройних сил України та бійцям територіальної оборони нашої громади. 
Зокрема, допомагав у закупівлі автомобілів, запчастин до них, військового 
одягу, взуття та бронежилетів, закупляв генератори й продукти харчування та 
передавав нашим захисникам з військової частини А1556.  

Також вважаю за необхідне відзвітувати щодо видатків бюджету міста, в 
голосуванні яких я брав участь. Так, видатки місцевого бюджету (разом 
загальний і спеціальний фонд) за січень – вересень  2022 року склали 1 млрд 
254 млн 123,1 тис. грн, зокрема, видатки загального фонду – 852 млн 473,0 тис. 
грн та спеціального фонду – 401 млн 650,1 тис. грн. 

За січень-вересень 2022 року видаткова частина бюджету зберігала 
соціальну спрямованість: 45% видатків направляли на такі галузі як 
«Соціальний захист і соціальне забезпечення», «Соціально-культурна сфера» 
(освіта, охорона здоров’я, культура та мистецтво, фізична культура та спорт). 

Зокрема, на фінансування установ освіти видатки місцевого бюджету 
загального фонду за січень-вересень 2022 року склали – 462 млн 565,9 тис. грн, 
зокрема освітньої субвенції – 193 млн 71,7 тис. грн, 

На утримання установ охорони здоров’я за дев’ять місяців 2022 року за 
рахунок коштів загального фонду використано кошти в обсязі 20 848,6 тис. грн.   

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за січень – 
вересень 2022 рік склали – 31 860,8 тис. грн. загального фонду.  

На культуру і мистецтво за січень - вересень 2022 року по загальному 
фонду фактично використано  коштів  на  суму  14 581,1 тис. грн. 

Використання коштів бюджету громади  на фізкультуру і спорт за січень - 
вересень 2022 року складає 9 921,3 тис. грн. 

На житлово-комунальне господарство за дев’ять місяців 2022 року за 
рахунок коштів загального фонду використано 122 955,1 тис. грн. 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, за рахунок коштів 
загального фонду бюджету по “Програмі благоустрою території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції” 
використано 6 888,4 тис. грн (проведено поточний ремонт проїзної частини 43 
вулиць, площа виконаних робіт – 8 089 кв.м). За рахунок коштів спеціального 
фонду бюджету розвитку видатки складають 8,6 тис. грн.  

За нагоди хочу подякувати всім, хто мене підтримує в депутатській 
роботі, колегам-депутатам за підтримку в сесійній залі та поза сесійною залою, 



адже без підтримки і розуміння неможливо продуктивно працювати. Окрема 
подяка людям, які мене критикують, особливо якщо це конструктивна критика. 
Завдяки Вам працюю над собою, в дискусіях намагаюся знаходити компромісні 
рішення, схвально приймаю всі відгуки, адже немає нічого досконалого. 

Насамкінець хочу сказати, що завжди відкритий до співпраці та надалі 
буду робити все можливе для комфортного проживання всіх людей на території 
Мукачівської ТГ. 
 
З повагою, 
депутат Мукачівської міської ради     О. Ю. Горячкун 
 
«29» грудня 2022 року.  


