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Число, місяць, рік народження: 19 вересня 1977 
Місце народження: м.Мукачево, Мукачівського району Закарпатської 
області. 
Громадянство: громадянин України 
Освіта: вища 
Посада (заняття): завідувач пологового відділення 
Місце роботи: КНП «Лікарня святого Мартина» 
Партійність: член партії «Команда Андрія Балоги» 
 
Виборчий округ №3 

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

депутатом від партії «Команда Андрія Балоги» у жовтні 2020 року. 
Нажаль 2022 рік був надзвичайно важким для всієї України. Держава-

агресор здійснила спробу знищити нашу державність, але наші воїни мужньо 
протистоять їй, та захищають свою рідну землю. 

З початку повномасштабної війни продовжив працювати й приймати 
участь в ухваленні важливих рішень для нашої громади.  

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. 

Протягом звітного періоду взяв участь у роботі 16 сесійних засідань. В 
умовах військового стану ухвалено важливі рішення щодо фінансової 
підтримки військових частин, сил територіальної оборони, що розміщені на 
території громади, забезпечення військових транспортом, допомога сім’ям 
полеглих героїв. 
 У звітному періоді мною взято активну участь у всіх засіданнях 
постійної комісії з питань гуманітарної політики, щодо: затвердження тарифів 
на соціальні послуги, що надаються Комунальною установою «Центр надання 
соціальних послуг Мукачівської міської ради» на 2023 рік; програми розвитку 
освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки; 
програми сприяння розвитку волонтерства Мукачівської міської 
територіальної громади на 2023-2027 роки; програми додаткового соціально-



медичного захисту на 2023-2024 роки; програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки; затвердження Програми безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканцям 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки; 
затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 
здоров’я Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки; 
затвердження Програми організації безоплатного гарячого харчування дітей 
пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки. 

 За звітний період за підтримкою міського голови та мукачівської міської 
ради було проведено ремонти другого поверху пологового відділення з 
пологовими залами та операційними, відділення постінтенсивного догляду за 
новонародженими, всіх санвузлів та душових кімнат. 

 Закуплено 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. 

За звітній період були проведено декілька  зустрічей з виборцями свого 
округу. Війна перекреслила всі заплановані наміри по розвитку громад і 
територій.  

Мною були направлені депутатські звернення з таких питань: 
- Ремонтні роботи у бомбосховищі по вул. Верді, 3 
- Ремонтні роботи у бомбосховищі по вул. Ак. Морозова, 3 
- Ремонтні роботи у бомбосховищі по вул. Закарпатська, 10 
- Ремонтні роботи у підвальному приміщенні по вул. Ак. Морозова, 3 
- Ремонтні роботи у підвальному приміщенні по вул. Закарпатська, 10 
- Ремонт прибудинкової території по вул. Закарпатська, 10 
- Внутрішньоквартальний ремонт водокомунікацій з подальшим 

асфальтуванням, по вул. Закарпатській. 
Через військовий стан було відмінено капітальні ремонтні роботи та ряд 

інших важливих проєктів. Але ми й надалі працюватимемо у напрямку 
вирішення важливих питань мешканців округу. 

Щиро вдячний за підтримку моїм виборцям.  
 



 
 

 
 
З повагою,   
Депутат Мукачівської міської ради   Ю.Д. Токарський 

 
23.03.2023 року 
 
 
 
 
 


