
 

 

ЗВІТ ДЕПУТАТА МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

СПАЧИНСЬКОЇ КРИСТИНИ МИХАЙЛІВНИ 

 

(за грудень 2021року по грудень 2022 рік) 

 

 

Число, місяць, рік народження: 09 червня 1982 року 

Місце народження: м. Мукачево, Закарпатської області 

Громадянство: громадянка України 

Освіта: вища 

Посада: директор 

Місце роботи: ТОВ «Перспектива» 

Партійність: позапартійна (суб'єкт висування - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА АНДРІЯ 

БАЛОГИ" 

 

Виборчий округ №3 

 

 

Я, Спачинська Кристина Михайлівна, депутатка Мукачівської міської ради VIII 

скликання представляю інтереси виборців громади округу №3. 

 

До складу Мукачівської міської ради VIII скликання, мене було обрано у жовтні 

2020 року від політичної партії «КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ». 

 

У своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної інформації», Регламентом Мукачівської міської 

ради та іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутата 

міської ради. 

 

Одним із основних обов’язків діяльності депутата міської ради, є участь у 

пленарних засіданнях  та робота в постійній комісії. Відповідно до рішення Мукачівської 

міської ради про формування складу постійних комісій мене було призначено членом 

комісії з питань бюджету та регламенту, в звязку з чим брала активну участь у вивчені та 

обговорення питань які виносились на розгляд профільної комісії та сесії міської ради.  
 
Під час виконання депутатських обовязків (з грудня 2021 року по грудень 

2022року) мною взято участь у 14 з 14 засідань сесій Мукачівської міської ради, та 

підтримано рішення обговорені на засіданнях постійної комісії.  За 2022 рік на 

голосування пленарних засідань  виносилося 280 проектів рішень. 

 

          В умовах військового стану протягом 2022 року було прийнято важливі рішення 

щодо фінансової підтримки військових частин, сил територіальної оборони, що розміщені 

на території громади, забезпечення військових транспортом, допомога сім’ям полеглих 

Героїв та багато інших важливих для життєдіяльності громади рішень, зокрема внесення 

змін у цільові програми, програму соціально-економічного розвитку та зміни до місцевого 

бюджету. 

 



        За 2022 рік, виділено 23,5 млн. гривень фінансової допомоги з міського бюджету 

жителям Мукачівської громади: 

-  894 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах – понад 17,6 млн. 

гривень; 

- 70 сімей полеглих захисників отримали 2,8 млн. гривень; 

- 26 захисникам, які зазнали поранення у боротьбі з російським агресором, 

виплачено 1,3 млн. гривень; 

-  2,9 млн. гривень виплатили родинам на поховання героїв, які загинули з початку 

повномасштабної війни; 

- 23 учасникам бойових дій, на проведення ремонтних робіт для поліпшення 

житлових умов, виплачено 230 тис. гривень.  

 

Виконуючи депутатські повноваження, намагаюсь активно сприяти вирішенню 

соціальних та матеріальних проблем мешканців округу №3, проте моя робота не 

обмежується лише представленням інтересів громадян, які проживають в цій частині 

міста. Веду активне спілкування з виборцями, приймаю звернення та скарги громадян як у 

письмовому так і в усному вигляді, вношу свої пропозиції до відповідних органів влади 

щодо усунення проблем, відстоюю інтереси своїх виборців. Протягом звітнього періоду 

мною проведено 5 депутатських прийомів громадян під час яких вислухано їх проблеми 

та пропозиції, обговорено шляхи вирішення та покращення умов життя мешканців міста, 

було подано ряд депутатських звернень. 

 

Під час сесій Мукачівської міської ради мною взято участь у прийнятті ряду програм 

покликаних забезпечити соціально-економічний, житлово-комунальний, освітній та 

культурний розвиток нашої територіальної громади, зокрема:  

 

Як депутат міської ради відповідально ставлюсь до своїх обов’язків, усвідомлюю, 

що маю зобов’язання перед виборцями та представляю їхні інтереси.  

 

Депутатська діяльність - це неабияка відповідальність, перш за все перед виборцями, 

тому моя мета виправдати Ваші сподівання. При виконанні повноважень я сповідую 

людські цінності, відкрита до спілкування з усіма, хто того бажає чи потребує та готова 

допомагати кожному у межах своїх повноважень та можливостей. Вдячна кожному 

виборцю за висловлену довіру. 

 
З повагою, 

Депутатка Мукачівської міської ради 

Кристина Спачинська 

 

«22» лютого 2023 року. 


