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Виборчий округ № 4 

 
 До складу Мукачівської міської ради VIII скликання, я була обрана у 2020 
році депутатом від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ». Обиралася на окрузі 
№4. 
 Обрана заступником голови постійної комісії з питань бюджету та 
регламенту Мукачівської міської ради. 
 Свої депутатські повноваження здійснюю відповідно до Конституції 
України, Законів  України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Регламенту  міської ради. 
 Пріоритетними напрямками моєї роботи є захист інтересів громади та 
виборців, виконання доручень виборців у межах депутатських повноважень, 
передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». 
 Моя діяльність, як депутата,  спрямована на захист інтересів громади, 
виконання доручень виборців у межах моїх депутатських повноважень, 
наданих  чинним законодавством України.  
 Перебуваючи у складі постійної комісії з питань бюджету та регламенту 
ретельно вивчаю нагальні питання, опрацьовую зауваження, готую пропозиції 
та беру активну участь у обговоренні питань, які виносились на розгляд сесії. 
 Найважливішою складовою у своїй роботі як депутата міської ради 
вважаю постійну співпрацю з виборцями: консультації, надання підтримки та 
допомоги жителям, налагодження діалогу між представниками влади та 
виборцями.  Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата, 
вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній 
комісії. 

Так, за час виконання депутатських обов’язків протягом звітного пері-
оду (з листопада 2020 року по листопад 2021 року) мною взято участь у майже 
всіх сесіях Мукачівської міської ради: у 15 з 16 сесій, та підтримано рішення, 
проєкти яких обговорені на засіданнях постійної комісії. 



  Під час сесій Мукачівської міської ради мною взято участь у прийнятті 
та затвердженні цілого ряду програм покликаних забезпечити соціально-еко-
номічний, житлово-комунальний, освітній та культурний розвиток нашої те-
риторіальної громади, зокрема: програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік, програми підтримки 
та стимулювання створення ОСББ Мукачівської ОТГ, цільової програми «Вла-
сний дім», програми додаткового соціально-медичного захисту жителів Мука-
чівської ОТГ, програми розвитку культури і мистецтв, програми безоплатного 
та пільгового відпуску лікарських засобів, програми поліпшення умов несення 
служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині 
А1556, програми реформування та підтримки водопровідного та каналізацій-
ного господарства на території Мукачівської міської територіальної громади, 
програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської терито-
ріальної громади в окремих науково- дослідних установах Національної ака-
демії медичних наук, програми розвитку освіти Мукачівської міської терито-
ріальної громади, програми розвитку житлово-комунального господарства 
Мукачівської міської територіальної громади та низки інших. 

 
     Як депутат міської ради відповідально  ставлюсь до своїх обов’яз-
ків, усвідомлюю, що маю зобов’язання перед виборцями та представляю їхні 
інтереси.  Ретельно вивчаю всі питання порядку денного сесій, беру участь у 
засіданнях комісій, пленарних засіданнях міської ради. 
 Мною проводилися депутатські прийоми, на які приходили мешканці  
міської територіальної громади. 
 Під час проведених прийомів, громадяни звертались з проханням: 
покращення благоустрою території будинків; порядок призначення житлових 
субсидій та державних соціальних допомог, та пільг на ЖКП; виділення 
матеріальної допомоги на лікування; надання правової допомоги з відновлення 
нереалізованих прав громадян. 
 За звітний період було оформлено 3 депутатських звернень. За 
результатами опрацювання отриманих відповідей на депутатські звернення 
надано відповіді із інформацію та  роз’ясненнями   щодо поставлених питань 
осіб, груп осіб, які зверталися. 
 Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю 
роботу із виборцями, усіма мешканцями Мукачівської міської 
територіальної  громади, забезпечення своєчасного вирішення звернень та 
скарг громадян, вивчення причин, які породжують скарги, і внесення своїх 
пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення. 
 Приймаю активну участь в інформаційно-роз’яснювальній роботі. 
 Відкрита до діалогу та співпраці на благо нашої громади! 
Дякую всім за довіру та підтримку, надалі буду продовжувати робити все, щоб 
мешканцям було комфортно жити в нашій  Мукачівській міській 
територіальній громаді.  
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