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

депутатом від Закарпатської обласної організації політичної партії «Рідне 

Закарпаття» в жовтні 2020 року. З початку роботи депутатського корпусу у своїй 

діяльності керуюсь 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 та ради. Рішенням 1-ої сесії 

міської ради 8-го скликання та Рішенням 14-ої сесії міської ради 8-го скликання мене 

було призначено членом постійної комісії з питань агропромислового розвитку.  

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, 

вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботі в постійній комісії з 

питань комунальної власності та земельних відносин..  

Так, під час виконання депутатських обов’язків мною взято участь у 13 з 14 

засіданнях Мукачівської міської ради. Протягом цього періоду мною було подано 

депутатські звернення з таких питань: 

1. Щодо необхідності прийняття програми підтримки сімей загиблих 

військовослужбовців з виплатою по 100 000 гривень з місцевого бюджету та 

виділення земельної ділянки сім’ї кожного загиблого військовослужбовця.  

За цим зверненням було прийнято відповідну програму, станом на 

сьогодні здійснюються відповідні виплати сім’ям загиблих 

військовослужбовців. У зв’язку з законодавчою забороною на безкоштовну 

приватизацію земельних ділянок під час воєнного стану – питання виділення 

земельних ділянок буде знову підніматися мною після скасування відповідної 

заборони. 



2. Щодо необхідності термінового прийняття програми за якою з місцевого 

бюджету на потреби військових, прикордонників та інших силових структур просив 

спрямувати всю суму перевиконання місцевого бюджету за рахунок податків та 

зборів з  бойових виплат та інших надбавок таким особам.  

За цим зверненням було прийнято ряд рішень виконавчого комітету та 

Мукачівської міської ради, за якими за період війни на потреби цих категорій  

було виділено понад 641 млн. грн.  

3. Щодо необхідності зміни перевізника за маршрутом «вул. Північна-ЗКЛ» 

через постійні скарги мешканців вулиці Північної у місті Мукачево на 

невідповідність графіку, стан автобусів та часті невиїзди на маршрут. 

За цим зверненням було оголошено новий конкурс на перевізника за 

цим маршрутом, за результатами якого переможцем було визнано іншого 

учасника. Після заміни перевізника – скарги не надходили. 

4.  Щодо необхідності усунення аварійної ділянки дороги по вулиці Північна 

та зняття обмежувачів для в’їзду на вулицю з траси Київ-Чоп. 

За цим зверненням, на наступний день було знято відповідні 

обмежувачі для безперешкодного проїзду на вулицю Північна. Аварійну 

ділянку було засипано після завершення газових робіт. Проводжу подальшу 

адвокаційну роботу щодо необхідності ремонту вулиці Північна та всього 

мікрорайону.  

5. Щодо необхідності виділення коштів з місцевого бюджету Мукачівської 

територіальної громади до обласного бюджету Херсонської області у розмірі 

10 000 000 грн. на проведення аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених 

внаслідок бойових дій об’єктах житлової та іншої інфраструктури деокупованих 

територій. 

За цим зверненням було прийнято рішення Мукачівської міської ради, 

яким виділено 10 000 000 (десять мільйонів) гривень до бюджету 

Бериславського району Херсонської області. 

6. Щодо необґрунтованого та безпідставного звільнення Шинка С.Р. з посади 

директора Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 ім. Ференца Ракоці 

ІІ. 

7. Про скасування рішення Виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

№34 від 26.01.2023 року, яким збільшено тарифи на централізоване  

водопостачання і водовідведення КП «Міськводоканал» на 114%. 

За цим зверненням було винесено проект рішення про скасування на 

розгляд Мукачівської міської ради. Для його прийняття не вистачило одного 

голосу. Найближчим часом буде розглядатися питання про скасування цього 

рішення за електронною петицією. 



 Також мною подавався депутатський запит з приводу недопустимості 

закриття стоматологічного відділення КНП «Мукачівська ЦРЛ». 

 Крім того, брав активну участь у роботі ради та її виконавчих органів. 

 У червні 2022 року мене було затверджено на посаді заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. У серпні 2022 року звільнився 

із займаної посади за власним бажанням, у зв’язку з різницею у поглядах на 

управління з керівництвом міста. 

 Також, був членом робочої групи з питань врегулювання питань з 

відключення електроенергії на території Мукачівської територіальної громади. 

 Діючий член лічильної комісії, гуманітарної та технічної ради та містобудівної 

ради. 

Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу з 

виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на тій чи іншій 

роботі, належності до тої чи іншої партії, або об’єднання, з’ясування причин їх 

звернень та здійснення всіх необхідних дій для своєчасного та оперативного 

вирішення їх скарг та реалізації пропозицій. 

За останній рік провів більше 15 зустрічей з виборцями свого округу, на яких 

обговорювались нагальні проблеми та шляхи їх вирішення, а також заслуховувались 

пропозиції та побажання мешканців міста. Тільки завдяки подібним зустрічам, 

депутат має можливість здійснювати свою діяльність та робити все для покращення 

життя мешканців міста, завдяки довірі яких, він отримав можливість представляти їх 

інтереси. На одних з таких зустрічей і обговорювались проблема аварійності 

покриття на вулиці Північній у місті Мукачево. За результатами обговорення мною 

було подано відповідне депутатське звернення. 

Неодноразово озвучував питання, за дорученнями виборців – під час 

проведення сесій Мукачівської міської ради. Зокрема під час заслуховування звіту 

керівництва ПрАТ «Закарпаттяобленерго» висловив незадоволення роботою 

Товариства на території громади щодо недотримання графіків відключень та їх 

нерівномірності. 

Дякую всім за довіру та підтримку. 

 

Депутат Мукачівської міської ради                                     Р. Р. Бігунець 
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