
ID petitionName petitionVoices petitionResults petitionSubmitionDate petitionID branch
1 Заборонити рух автомобільного 

транспорту біля магазину 
"Океан"

62 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

02.01.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/23

Благоустрій міста 
та будівництво

2 Шкільний автобус в Ужгороді 88 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

27.02.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/24

Транспорт та 
дороги

3 Скарга 25 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

19.03.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/25

Житлово-
комунальне 
господарство

4 Вибори 14 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

01.04.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/27

Житлово-
комунальне 
господарство

5 Ремонт фасаду СШ 5 270 Надано відповідь 05.04.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/28

Благоустрій міста 
та будівництво

6 Заборона потягу, що їздить по 
пішоходній зоні міста Ужгород

124 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

09.04.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/29

Благоустрій міста 
та будівництво

7 Про тимчасовий мораторій на 
забудову земельних ділянок та 
реконструкцію чи добудову 
об’єктів у межах історичного 
ареалу м. Ужгорода

258 Проект рішення 
Ужгородської міської 
ради розглянутий на 
сесії міської ради 
30.05.2019.
Рішення не прийнято, 
оскільки не набрало 
необхідної кількості 
голосів.
Проект рішення 
Ужгородської міської 
ради розглянутий на 
сесії міської ради 
30.05.2019.
Рішення не прийнято, 
оскільки не набрало 
необхідної кількості 
голосів.

17.04.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/30

Благоустрій міста 
та будівництво

8 Вимагаємо зупинити знищення 
зелених насаджень Ужгорода

286 Надано відповідь 23.04.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/31

Благоустрій міста 
та будівництво

9 Петиція про встановлення в м. 
Ужгороді Меморіалу загиблим за 
Україну воїнам.

255 Надано відповідь 25.04.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/33

Інші

10 Рекламний щит, який 
перешкоджає баченню дороги

119 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

26.04.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/32

Транспорт та 
дороги

11 Демонтаж рекламних носіїв- 
білбордів в м. Ужгород

100 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

02.05.20109 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/34

Благоустрій міста 
та будівництво

12 Спорудження громадських 
вбиральнь в Ужгороді

304 Надано відповідь 27.05.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/35

Житлово-
комунальне 
господарство

13 Про скасування дозвільних 
документів на забудову площі 
біля драмтеатру в Ужгороді

264 На розгляді 21.06.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/36

Благоустрій міста 
та будівництво

14 Заборонити цирк за участю 
тварин на території Ужгорода

390 На розгляді 25.06.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/37

Сім'я, молодь, діти

15 Порушення тиші релігійними 
організаціями у місті Ужгород. 
Про заборону розміщення на 
бігбордах міста Ужгорода 
великих фотографій лиць 
політичних кандидатів

98 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

01.07.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/39

Інше

16 Про заборону розміщення на 
бігбордах міста Ужгорода 
великих фотографій лиць 
політичних кандидатів

90 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

01.07.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/38

Благоустрій міста 
та будівництво
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17 Заборонити алкоголь та тютюн 
біля дитячих закладів

255 На розгляді 30.07.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/40

Охорона здоров'я

18 Зниження тарифів на 
перевезення громадським 
транспортом у місті Ужгород

281 Надано відповідь 06.08.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/41

Транспорт та 
дороги

19 Запросити на день міста 
Ужгорода в 2019 році Дана 
Балана

29 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

06.08.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/42

Сім'я, молодь, діти

20 Установлення автобусних 
зупинок

123 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

06.08.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/43

Транспорт та 
дороги

21 Повернення кінотеатру 
“Ужгород” місту

277 На розгляді 07.08.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/44

Благоустрій міста 
та будівництво

22 Захистимо зелені насадження 
міста Ужгорода

253 На розгляді 12.08.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/47

Благоустрій міста 
та будівництво

23 Встановлення спеціальних 
станцій для прибирання за 
собаками в Ужгороді

258 На розгляді 19.08.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/50

Благоустрій міста 
та будівництво

24 Розвантаження міста від вечірніх 
та ранкових заторів

124 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

05.09.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/51

Благоустрій міста 
та будівництво

25 Щодо встановлення світлофору 
для пішоходів біля ЗОШ № 2

94 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

09.09.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/52

Благоустрій міста 
та будівництво

26 Автобусний маршрут через 
зупинку с. Минай, вул. 
Волошина, 2 а

140 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

11.09.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/53

Транспорт та 
дороги

27 Капітальний ремонт вул. 
Стрільнична

59 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

17.09.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/55

Транспорт та 
дороги

28 Створення Діно парку в 
Ужгороді

92 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

24.09.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/56

Благоустрій міста 
та будівництво

29 Про капітальний ремонт 
внутрішньоквартальної, під'їзної 
дороги до СК "Юність" та 
будинків 3,7,9 по вул. 
Заньковецької

256 На розгляді 24.09.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/58

Транспорт та 
дороги

30 Висловлення недовіри міському 
голові м. Ужгорода

52 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

24.09.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/57

Інші

31 Про капітальний ремонт алеї в 
Новому районі

97 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

01.10.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/59

Благоустрій міста 
та будівництво

32 Капітальний ремонт 
прибудинкової території 
будинків 7, 7а та 9, 9а по вул. 
Можайського

257 На розгляді 11.10.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/60

Благоустрій міста 
та будівництво

33 Капітальний ремонт дорожнього 
покриття та тротуарів вул. 
А.Корольова в м. Ужгород

302 На розгляді 11.11.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/61

Благоустрій міста 
та будівництво

34 Ремонт асфальтного покриття 
прибудинкової території 
переданої у постійне ОСББ 
"Дружба" по вул. Висока, 10

259 На розгляді 19.11.2019  року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/62

Транспорт та 
дороги

35 Капітальний ремонт вул. 
Щедріна та вул. Нікітіна

113 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

05.12.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/67

Транспорт та 
дороги

36 Проведення систем для 
відведення води та капітальний 
ремонт вул. Горіхової

130 ЕП розглядалась, як 
звернення громадян

05.12.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/66

Благоустрій міста 
та будівництво

37 Капітальний ремон приміщення 
кухні двору та ігрових 
майданчиків ДНВ3 7

253 На розгляді 12.12.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/68

Благоустрій міста 
та будівництво

38 Про заборону передачі під 
забудову земельних ділянок по 
вул. Замкові Сходи, 4 та О. 
Довженка, 5

333 На розгляді 21.12.2019 року https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/69

Благоустрій міста 
та будівництво
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39

Створити доступний прохід зі 
сторони Слов'яньської 
Набережної під мостом до 
Київської Набережної 263 На розгляді 08.01.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/70

Благоустрій міста 
та будівництво

40 Оновлення Генплану міста 91
ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 20.01.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/71 Благоустрій міста 

та будівництво

41

Ужгород - гуманне місто. 
Стерилізація безпритульних 
тварин 281 На розгляді 27.01.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/73 Інші

42

Покращення стану тротуарів на 
вулиці Баб'яка від АЗС WOG до 
зупинки навпроти Епіцентра 165 ЕП розглядалась, як звер  27.01.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/74

Транспорт та 
дороги

43 Відновлення маршрутного сполуч     67 ЕП розглядалась, як звер  06.02.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/75

Транспорт та 
дороги

44

Зберегти "Обласний госпіталь 
Інвалідів Війни та учасників 
ліквідації АЕС на 
Чорнобильській АЕС"! 255 На розгляді 06.02.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/76 Охорона здоров'я

45
Смітники в місті Ужгород кожні 
15-25 метрів 232

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 07.02.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/77

Благоустрій міста 
та будівництво

46
Капітальний ремонт двору 
УЗОШ 9 266 На розгляді 10.02.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/78

Благоустрій міста 
та будівництво

47 Дитячий майданчик 257 На розгляді 17.02.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/80 Сім'я, молодь, діти

48

Розробка та реалізація програми 
облаштування пандусів у 
громадських закладах міста, 
облаштування пішоходних 
переходів пониженими 
бордюрами при проектуванні та 
ремонті доріг загального 
користування 252 На розгляді 24.02.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/82

Благоустрій міста 
та будівництво

49

Перевести на баланс міста 
самовільно встановлені дитячі 
майданчики, провести їх огляд, 
паспортизацію та 
інвентаризацію, доповнити 
існуючу програму ремонту 
дитячих майданчиків 264 На розгляді 28.02.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/83

Благоустрій міста 
та будівництво

50
Капітальний ремонт вулиці 
Остапа Вишні 95

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 28.02.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/84

Транспорт та 
дороги

51
Ремонт дороги всієї вулиці 
Цвітна 78

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 02.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/86

Транспорт та 
дороги

52
Облаштування нового 
кладовища 156

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 02.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/85

Благоустрій міста 
та будівництво

53

Капітальний ремонт тротуарів на 
Минайській вулиці зі 
встановленням лавиць та 
смітників 310 На розгляді 03.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/87

Благоустрій міста 
та будівництво

54

Асфальтування доріг вул. 
Озерна, Єньківська, Нікітіна, 
Щедріна 325 На розгляді 04.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/88

Благоустрій міста 
та будівництво

55
Капітальний ремонт вул. 
Минайської 99

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 10.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/89

Благоустрій міста 
та будівництво

56

Капітальний ремон дорожнього 
покриття та тротуарів по вул. 
Філатова, вул. Релєєва, вул. 
Гвардійської 256 На розгляді 10.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/90

Благоустрій міста 
та будівництво

57
Капітальний ремонт вулиці П. 
Лінтура (Боздош) 270 На розгляді 10.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/96

Благоустрій міста 
та будівництво

58
Встановлення руху автобусу по 
маршруту № 4 у м. Ужгород 109

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 10.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Pe
tition/View/97

Транспорт та 
дороги

59

Безпечний пішохідний перехід 
по вул. Минайська навпроти 
Сільпо 315 На розгляді 10.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/98

Благоустрій міста 
та будівництво
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60

Капітальний ремонт покриття 
тротуару частини вулиці 
Августина Волошина в місті 
Ужгороді 255 На розгляді 10.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/101

Благоустрій міста 
та будівництво

61
Локальний скейт парк в 
Ужгороді 87

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 10.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/100

Благоустрій міста 
та будівництво

62 Асфальтування вул. Дворжика 251 На розгляді 10.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/99

Транспорт та 
дороги

63

Ремонт вулиці Юрія Герца в 
історичній частині міста 
Ужгорода 126

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 10.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/103

Транспорт та 
дороги

64
Капітальний ремонт вулиці 
Легоцького 115

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 10.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/102

Транспорт та 
дороги

65

Щодо встановлення світлофору 
на перехресті вулиць 
Закарпатська-Загорська 253 На розгляді 11.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/104

Транспорт та 
дороги

66
Асфальтування доріг по вул. 
Лінтура, О.Хіри 251 На розгляді 12.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/106

Благоустрій міста 
та будівництво

67 Встановлення світлофору 38
ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 12.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/105

Транспорт та 
дороги

68

Будівництво, облаштування та 
утримання "Кімнати матері та 
дитини" в парках "Боздош", 
"Підзамок" та у центрі міста 253 На розгляді 13.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/107

Благоустрій міста 
та будівництво

69

Автобусний маршрут через вул. 
Загорську - Слов'янську 
набережу - на пл. Ш. Петефі 256 На розгляді 13.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/108

Транспорт та 
дороги

70
Заборонити виїжджати 
громадському транспорту! 30

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 16.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/109

Транспорт та 
дороги

71
Асфальтування вулиць Польова 
та Лєрмонтова 258 На розгляді 16.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/110

Благоустрій міста 
та будівництво

72
Відновити маршрут 6 / 4 тричі 
на день 40

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 16.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/111

Транспорт та 
дороги

73
О создании автобусного 
маршрута до гостиницы Дружба 13

ЕП розглядалась, як 
звернення громадян 16.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/112

Транспорт та 
дороги

74

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул. Погорєлова 
(відрізок шляху від ву. 
Заньковецької до вул. 
Капушанська) 270 На розгляді 16.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/113

Благоустрій міста 
та будівництво

75
Облаштування прибудинкової 
території ОСББ Заньковецька 17 263 На розгляді 16.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/114

Благоустрій міста 
та будівництво

76 Асфальтування вул. Фучика 26 Триває збір підписів 20.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/115

Транспорт та 
дороги

77

Про забезпечення центральної 
частини міста Ужгород 
безкоштовним Wi-Fi покриттям 84 Триває збір підписів 20.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/117 Інші

78

Запросити на день міста 
Ужгорода в 2020 році Дана 
Балана 50 Триває збір підписів 20.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/118 Сім'я, молодь, діти

79

Зробити безпечний перехід - 
намалювати "Зебру" з вулиці Д. 
Климпуша біля автозаправки 
"БРСМ" до "ОККО" - Епіцентр 81 Триває збір підписів 30.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/119

Благоустрій міста 
та будівництво

80
Капітальний ремонт вул. 
Оноківської 99 Триває збір підписів 30.03.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/120

Благоустрій міста 
та будівництво

81

Платне паркування в центрі 
Ужгорода - повторний конкурс, 
доступна ціна, гроші в бюджет 
міста, перегляд договорів із 
ФОПами 464 На розгляді 03.04.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/121

Благоустрій міста 
та будівництво

82
Капітальний ремонт в. 
Богомольця 0 Триває збір підписів 06.04.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/122

Благоустрій міста 
та будівництво
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83

Про звільнення ФОП м. 
Ужгородода від сплати єдиного 
податку на весь період 
карантина 0 Триває збір підписів 06.04.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/123 Інше

84 Зупинка по вул. Заньковецькій 0 Триває збір підписів 06.04.2020 року

https://e-
dem.in.ua/uzhgorod/Petiti
on/View/124

Благоустрій міста 
та будівництво
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