
Звіт депутата Мукачівської міської ради 
Лендел Микола Михайовича 

за період з грудня 2021 року по грудень 2022 року 
 
Число, місяць, рік народження: 21 листопада 1984 року 
Місце народження: с.Завидово, Мукачівського р-ну, Закарпатської обл. 
Громадянство: громадянин України 
Освіта: вища 
Посада (заняття): директор 
Місце роботи: ТОВ «Корал» 
Партійність: Партійний. Член політичної партії «Команда Андрія Балоги». 
 

Я, як депутат Мукачівської міської ради, представляю інтереси виборців 
громади по виборчому округу №4 Мукачівської міської територіальної 
громади, виконуючи їх доручення в межах повноважень та беру активну 
участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

До складу Мукачівської міської ради 8-го скликання мене було обрано 
депутатом від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «Команда Андрія Балоги» у листопаді 
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 місцевих рад. 

Основних обов’язком своєї діяльності, як депутата місцевої ради, 
вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній 
комісії.  

Так, під час виконання депутатських обов’язків протягом звітного 
періоду (з грудня 2021 року по грудень 2022 року) був присутній на 11-ти 
сесіях Мукачівської міської ради. 

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 майже у всіх засіданнях 
постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин. 

Моя робота по виборчому округу здебільшого направлена на вирішення 
проблем у сфері житлово-комунального господарства округу. Зокрема: 
грейдерування та підсипка вулиць, встановлення додаткових електричних 
опор та заміна аварійних ламп для забезпечення освітлення обрізка та 
видалення аварійних дерев, прибирання вулиць, вивезення сміття тощо. Так, в 
селі Завидово проведено ремонт проїзної частини вулиці Миру, 
відремонтовано  відрізки доріг Макарьово – Залужжя, Доробратово – Негрово, 
Пістрялово. В селі Залужжя відкрито поліцейську станцію. 

Також, одним із найважливіших напрямків своєї діяльності, як депутата, 
вважаю проведення особистого прийому громадян.  

На зустрічах було розглянуто індивідуальні звернення, що стосувалися: 
житлових питань, питань медичної допомоги, соціального захисту та 
пенсійного забезпечення, забезпечення законності та правопорядку, сімейних 
проблем, комунально-побутових проблем тощо. Більшість звернень громадян 
стосуються покращення благоустрою прибудинкових територій, виділення 
матеріальної допомоги на лікування, призначення житлових субсидій та 
державних соціальних допомог, питання щодо закладів освіти.   

Окрім прийому громадян я часто проводжу індивідуальні та колективні 
зустрічі та спілкуюсь з виборцями та безпосередньо сам вивчаю громадську 
думку щодо того чи іншого питання з життя громади.  

Шановні виборці, я і надалі намагатимусь повністю виправдати Вашу 
довіру та розраховую на Вашу підтримку та розуміння. 

Моя діяльність, як депутата Мукачівської міської ради, спрямована на 
захист інтересів громади, виконання доручень виборців у межах моїх 
депутатських повноважень, наданих мені чинним законодавством України.  

 
З повагою,   
 
 

Депутат Мукачівської міської ради    М. Лендел 
 


