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За період з 01.12.2021 по 31.12.2022 року 

     

Число, місяць, рік народження: 26 липня 1980 року  
Місце народження: село Макарьово, Мукачівського 
району, Закарпатської області 
Громадянство: громадянин України 
Освіта: вища 
Посада (заняття): директор 
Місце роботи: ТОВ «ЗакарпатБуд Сервіс» 
Партійність: позапартійний (суб'єкт висування - 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ") 
 

Виборчий округ №1 
 

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. З 
листопада 2021 року – член постійної депутатської комісії з питань 
інфраструктури.  

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

Так, під час виконання депутатських обов’язків мною взято участь майже 
у всіх засіданнях Мукачівської міської ради. Протягом цього періоду мною було 
підписано та подано колективні депутатські звернення з таких питань: 

-  Про скликання сесії міської ради м. Мукачева. 

- Щодо необґрунтованого та безпідставного звільнення Шинка С.Р., з посади 
директора Мукачівської спеціалізованої школи 1-3 ступенів №3 ім. Ференца 
Ракоці 2. 

Постійно зустрічався з виборцями та обговорював  проблеми благоустрою 
міста, допомагав виборцям у вирішенні проблем соціального захисту та 
пенсійного забезпечення, працевлаштування та виділення матеріальної 
допомоги на лікування. 



Неодноразово висловлював обурення стосовно прийнятого рішення 
Виконавчим комітетом Мукачівської міської ради №34 від 26.01.2023 року, яким 
збільшено тарифи на спеціалізоване водопостачання та водовідведення КП 
«Міськводоканал» на 114%, та приймав участь в голосуванні, щодо скасування 
підвищення тарифу. 

За 2022 рік до мене, як до депутата надійшло надзвичайно багато звернень 
від мешканців громади, які мною особисто були опрацьовані та більша частина 
таких звернень були  вирішені позитивно, решта звернень знаходяться на стадії 
опрацювання. 

Також, приймав участь в створенні програми підтримки сімей загиблих 
військовослужбовців. Відповідну програму підтримку було створено.  

Неодноразово організовував та проводив зустрічі з виборцями стосовно 
вирішення проблемних питань які стосуються незадовільного стану внутрішньо 
квартальних проїздів та стану доріг в місті.   

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. 

 

Депутат Мукачівської міської ради                                     А.А. Лукач 

 

«28» лютого 2023 року 

 


