
Звіт депутата Мукачівської міської ради 
Гавришко Мирослава Гавриловича 

за період з листопада 2021 року по листопад 2022 року 
 
Число, місяць, рік народження: 19 травня 1969 року 
Місце народження: м.Мукачево, Мукачівського району Закарпатської 
області. 
Громадянство: громадянин України 
Освіта: вища 
Посада (заняття): заступник директора з медичної частини 
Місце роботи: КНП «Лікарня святого Мартина» 
Партійність: член партії «Команда Андрія Балоги» 
 
Виборчий округ №1 

 
Місце прийому громадян: прийом громадян проводиться в приміщенні 
Мукачівської міської ради, за попереднім записом: (03131) 2-33-01, 
v.dk@mukachevo-rada.gov.ua 

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

депутатом від партії «Команда Андрія Балоги» у жовтні 2020 року.  
Протягом звітного періоду взяв участь у роботі 14 сесійних засідань.  

В умовах військового стану мною було взято участь в ухваленні важливих 
рішень щодо фінансової підтримки військових частин, сил територіальної 
оборони, що розміщені на території громади, допомога сім’ям полеглих 
Героїв, зокрема: Програма поліпшення умов несення служби, організації 
виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2022 рік; 
Програма забезпечення військових формувань Мукачівської міської 
територіальної громади для виконання оборонних заходів на період воєнного 
стану; Програма матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов 
несення служби структурних підрозділів військової частини А 4604 на 2022 
рік; Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби 
в 27 прикордонному загоні на 2022 рік; Програма поліпшення матеріально-
технічної бази 2 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України 
у Закарпатській області на 2022 рік; Програма забезпечення профілактики 
злочинності, правопорядку та безпеки на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022 рік; Програма матеріально-технічного 
забезпечення військових формувань для виконання мобілізаційних заходів на 
2022 рік; Програма додаткового соціально-медичного захисту жителів 
Мукачівської ТГ та багато інших.  

У звітному періоді мною взято активну участь у всіх засіданнях постійної 
комісії з питань щодо: організації та забезпечення освітнього процесу на 
території міської територіальної громади, забезпечення медичного 
благополуччя населення на території міської територіальної громади, 
забезпечення соціального благополуччя населення на території міської 



територіальної громади, забезпечення культурного та духовного розвитку 
населення міської територіальної громади, розгляд інших питань соціального 
забезпечення населення, культурної, освітньої, оздоровчої діяльності. 

За звітний період 26,8 млн. отримала Лікарня СВЯТОГО МАРТИНА з 
міського бюджету на оновлення та утримання закладу. 
Відкриті відділення: 

- онкогематологічний блок, 
- сектор дитячої консультації, 
- педіатричне відділення, 
- судинної хірургії та інтервенційної кардіології. 
Проведено ремонти другого поверху пологового відділення з пологовими 

залами та операційними, відділення постінтенсивного догляду за 
новонародженими, всіх санвузлів та душових кімнат. 

40 млн. виділено на сучасний ангіограф та с-дугу для проведення операцій 
з патологією судин серця, клапанів серця, аорти та периферичних судин, 
лазерний літотриптор для контактної літотрипсії каменів сечових шляхів, 
апарат для лазерної коагуляції сітківки, електрохірургічне обладнання, 
ультразвукові апарати, наркозні станції, операційні столи та світильники, 
обладнання для відділення реанімації новонароджених. Створена 
мультидисциплінарна мобільна бригада і виїзна неонатологічна бригада 
невідкладної медичної допомоги та інтенсивної допомоги. 
В лікарні впроваджено нові методики лікування: 

- тромбекстракція при гострому інсульті, краніоцеребральна гіпотермія 
новонароджених; 

- лазерна коагуляція сітківки, лазерна літотрипсія; 
- операції на судинах (пластика, стенування периферичних, 

екстракраніальних та судин серця); 
- імплантація ШВР, стрес-ехо кардіографія. 
Розпочата робота в напрямку трансплантології. Проведено низку нових 
видів допомоги, а саме:  

ендоскопічне контрастне обстеження жовчовивідних шляхів, пункція 
щитоподібної залози, мультиспіральна комп’ютерна томографія з режимом 
ангіографії, ендоскопічні, гінекологічні та урологічні операції (без проведення 
великих розрізів), операції на судинах, провідникова анестезія, пологи під 
знеболенням, тромбекстракція, стентування, коронографія клапанів серця. 

За звітній період були проведені зустрічі з виборцями свого округу, на 
яких обговорювались нагальні проблеми та шляхи їх вирішення, а також 
заслуховувались пропозиції та побажання мешканців округу. До мене як до 
депутата надійшло багато звернень громадян за результатами розгляду яких 
було підготовлено та направлено депутатські звернення.  

Мною особисто неодноразово надавалася гуманітарна допомога на 
підтримку 24 бригади ім. Данила Галицького. 

Більшість проблемних питань, по мірі можливості, були вирішенні 
позитивно. 



Частина проблем, актуалізованих мешканцями, перебувають на стадії 
вирішення. 

Щиро вдячний за підтримку моїм виборцям.  
 

 
З повагою,   
Депутат Мукачівської міської ради   М. Гавришко 
 
 
 


