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Депутатом Мукачівської міської ради 8 скликання обрана від 

політичної партії «КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ». Як представник 
виборців, після обрання депутатом, виконую повноваження, надані 
законодавством та виборцями, представляю та захищаю їх інтереси, виконую 
їх доручення. 

У своїй роботі керуюся 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. 
 Свою депутатську діяльність організовувала за двома напрямками: 
робота у раді; робота з виборцями. 

Діяльність у раді включала участь у засіданнях ради та постійної 
комісії з питань гуманітарної політики. Протягом звітного періоду відбулося 
12 сесійних засідань міської ради. Прийняла участь у 10 засіданнях. У 
постійній комісії з питань гуманітарної політики я є заступником голови. На 
комісії активно приймала участь в обговоренні та підготовці усіх питань щодо 
стану і перспективи розвитку галузей освіти, культури, туризму, спорту 
Мукачівської міської територіальної громади. Приймала участь в аналізі 
інформаційних повідомлень та звітів про хід виконання міських програм 
удосконалення та розвитку територіальної громади. 
 Робота з виборцями полягала у проведенні систематичних зустрічей з 
виборцями, наданні їм різних консультацій. На зустрічах обговорювалися 
актуальні питання сьогодення: ремонт будинків, стан благоустрою 
прибудинкових територій. Особистий прийом громадян здійснювала у 
другий вівторок кожного місяця з 16:00 до 18:00 год. Особистий прийом 
відвідало 43 громадян. Більшість виборців зверталися з питання надання їм 
матеріальної допомоги у зв’язку із захворюваністю, дороговартісним 
лікуванням та важким матеріальним становищем сімей. Направлено 12 
депутатських звернень, які охоплюють зазначену проблематику. Всі 
порушені мною питання для мене є першочерговими та перебувають на 
постійному контролі. 
 На жаль, війна внесла свої корективи у мою роботу як депутата. Основні 
зусилля спрямовувалися на допомогу ЗСУ: організація збору благодійних 
коштів, пошиття аптечок та ін. На базі Мукачівського державного 
університету створено центр розміщення переселенців. З 25 лютого по 
теперішній час було надано ліжко-місце близько 730 громадянам України (з 
них 211 дітей), які офіційно зареєстровані через ЦНАП Мукачівської міської 
ради і отримали статус «внутрішньо-переміщеної особи. На сьогоднішній 
день у Центрі проживає 61 мешканець (з них 15 дітей дошкільного та 
шкільного віку, 3 інвалідів), які мають усе необхідне для комфортного 
перебування та адаптації. Активно здійснювався соціальний супровід ВПО, 
надавалася психологічна допомога.  



Виборці знають, що я завжди готова допомогти і підтримати кожного, 
надати допомогу, залучаючи різні організації та установи задля вирішення 
нагальних питань територіальної громади. 

Важливою вважаю роботу з виборцями не тільки свого округу, а й з 
жителями усієї громади, людьми всіх категорій незалежно від віку і 
зайнятості, належності до партії, або об’єднання, забезпечення своєчасного, 
обґрунтованого вирішення звернення та скарг громадян, вивчення причин, 
які породжують скарги і внесення своїх пропозицій до відповідних органів 
влади щодо їх усунення.  
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