
 

Звіт депутата Мукачівської міської ради Островської Олесі Степанівни 

За період   2022 року 

Число, місяць, рік народження: 28 червня 1983 року 
Місце народження: м. Мукачево 
Громадянство: громадянка України 
Освіта: вища 
Місце роботи: фізична особа-підприємець  
Партійність: позапартійний (суб'єкт висування 
 - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ") 

Виборчий округ №2 

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 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 Мукачівської міської ради 8-го скликання мене було 
призначено членом постійної комісії з питань бюджету та регламенту. 

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, 
вважаю активні дії у пленарних засіданнях міської ради та роботі в постійній 
комісії. 

Так, під час виконання депутатських обов’язків за  період 2022 року мною 
взято участь у 7 засіданнях Мукачівської міської ради (всього було 10 сесій із  
них  4 чергові та 6  позачергових). Протягом цього періоду мною проводились 
активні  дії  у  розгляді  таких питань, як : 

1.  Колективне звернення до  світових  лідерів, а   саме,  письмове  
звернення депутатів Мукачівської міської ради  до Президентів США  та Франції, 
також до Федерального канцлера Німеччини з  проханням  якнайшвидшого  
закриття  повітряного  простору  над Україною  за  ради  безпеки  мирного  
населення  міст  та  сіл України. 

2. Підтримка  програм   забезпечення  роботи  критично важливої  
структури, як  охорона  здоров’я,  шляхом   виділення  коштів   для медичних  
закладів  Мукачівської ОТГ.  

3. Вирішення  питань стосовно  забезпечення  матеріальних   потреб   
Збройних  сил України  та  матеріальної  допомоги   сім’ям  загиблих  
військовослужбовців  у  захисній  війні  України  від  агресії    російської  
федерації. 

4.  Участь у  розробці  проекту  рішення  та  його  підтримки, щодо  
фінансової  допомоги  в  сумі 10 млн.  гривень     землям  Херсонщини,   
звільнених Збройними  силами України від  окупації  військ  агресора РФ.    

 
 

  



  

          5.   Підтримка  у  створенні  робочої   групи  для  розробки  дієвих  графіків 
можливих    відключень  електроенергії , які  дозволять  усім  жителям  громади 
належним  чином  отримувати  електроенергію  протягом  наперед  
прогнозованого   відрізку   часу   доби. 

6.  Підтримка  програм  стосовно фінансування поточного  обслуговування  
та  ремонту  відповідних  інфраструктури  Мукачівської  ОТГ. 

   

З  початку  повномасштабного  агресивного  нападу  Російської  Федерації  
на  нашу  державу   разом  із  своєю  сім’єю  вишукували  можливість  та  
приймали участь у  розселенні  значної  кількості  переселенців  з  подальшою  їх  
підтримкою  у  забезпеченні   всім  необхідним, також  надавалась  матеріальна  
підтримка   Збройним  силам  України  й  добровільним  військовим  
формуванням.   

  
Дякую всім за довіру та підтримку! 
 
 
Депутат Мукачівської міської ради 
 
«       »                       2023 року                                            О. С. Островська                 
 


