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13 грудня 2016 року 

 м. Ужгород 

Річний звіт 

Депутата Ужгородської міської ради VII скликання 

 

Звітний період: з листопада 2015р.- грудень 2016р. 

Партія від якої була обрана: Єдиний центр 

Дата обрання депутатом Ужгородської міської ради: 25.10.2016р. 

Список вулиць міста, які входять до округу депутата: вул. Загорська (1-65), 

вул. Гленца, вул. Закарпатська, вул. І.Франка, вул. Гарайди, вул. Павлова, вул. 

Добролюбова, вул. Митна,27, набережна Студентська, 22-24. 

Назва комісії, до якої обрана: комісія з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

Відповідно до вимог Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», а також до положень ст.16 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» звітую перед своїми виборцями про свою депутатську діяльність 

за один рік. 

Протягом року проведено 8 сесій, в тому числі 19 засідань Ужгородської 

міської ради, на яких я завжди була присутня. Всі питання, які виносились на 

розгляд сесій Ужгородської міської ради, попередньо розглядались на 

засіданнях постійних комісій, в яких я приймала обов’язкову участь, адже 

обговорення проектів охоплюють питання соціально-економічного розвитку 

міста, регулювання земельних відносин, благоустрою міста та бюджету міста 

загалом. На сесійних засіданнях приймалось чимало суспільно - важливих 

рішень, в котрих я приймала  участь і підтримувала шляхом голосування, деякі 

з них я прокоментую: 

«Про затвердження положення про громадський бюджет» № 268 від 

14.07.2016р. 

 Громадський бюджет наддасть змогу ужгородцям самостійно пропонувати 

обов’язкові до виконання проекти з покращення благоустрою міста та 

покращення комунальної інфраструктури. На 2017 рік ми заклали кошти в 

розмірі 3,5 млн. грн.  Я не залишилась осторонь і разом з мешканцями теж 

подали проект дитячого майданчику, розрахованого для потреб жильців 

багатоквартирних будинків по вул. Добролюбова та Закарпатській. Завдяки 

даному проекту малеча буде мати змогу відвідувати майданчик, а це впливає 

безпосередньо і на розвиток  дитини в правильному напрямку, розвивається 

фізичний, психологічний та емоційний ріст дитини.  Різні турніки і гірки 

розвивають фізичні дані . Дитячі гойдалки дозволяють розвинути 

вестибулярний апарат, при цьому радіючи з друзями. Дуже сподіваюсь на 

Вашу підтримку, адже проект буде виконуватись тільки при умові якщо 

переможемо у загальному рейтингу проектів. 

«Про бюджет міста на 2016 рік» № 73 від 05.01.2016р.  

mailto:martin-lesya@mail.ru,адреса


Бюджет міста на 2016 рік не врахував усіх потреб ужгородців, однак був 

збалансований і тому підтримала його. Зокрема, у сфері медицини суттєво 

збільшилось фінансування з бюджету міста. Підтримані такі програми як  

забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет, централізовані заходи з лікування онкологічних хворих, 

централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом, також ремонт рентген-

апарату, ремонт хірургічного відділення в центральній міській лікарні. 

Також, вдалося збільшити витрати на харчування дітей у дитячих садочках і 

школах міста, витрати на транспортне обслуговування дітей. 

Окрім того, підтримала ініціативу ужгородців щодо будівництва ліфта в 

школі № 20 для дітей з особливими фізичними вадами, що забезпечить 

безперешкодний доступ до приміщень та поверхів навчального закладу. 

Сподіваємося, наші спільні аргументи переконають міську раду виділити 

кошти у 2017 році на розробку проектно-кошторисної документації та 

придбання устаткування. 

Підтримала програму діяльності медико-соціального реабілітаційного 

центру «Дорога життя» на 2017 рік, попередньо відвідала разом з колегами 

даний центр, де і було комісією прийнято рішення збільшити фінансування 

на 2017 рік. Завдяки збільшенню фінансування з місцевого бюджету вдалось 

збільшити витрати на харчування дітей, витрати на транспортне 

обслуговування дітей, проведення оплати за комунальні послуги 

організаціям, що їх надають, виплата заробітної плати штатним 

працівникам. Це забезпечить створення сприятливих умов щодо надання 

допомоги  дітям і молоді з обмеженими фізичними можливостями розвивати 

їх здібності, побутові та соціальні вміння для найбільш повної їх інтеграції 

до життя у суспільстві  за допомогою прогресивних методів навчання, 

медичної, фізичної, психологічної, професійної та соціальної реабілітації. 

 

Протягом року до мене як до депутата Ужгородської міської ради зверталось 

чимало громадян, зокрема я отримала 30 звернень громадян , на котрі 

намагалася якнайшвидше відреагувати. Всіх проблем за один рік не вирішити, в 

зв’язку з цим я керувалася пріоритетністю проблематики по поданим 

зверненням громадян. Усі звернення розглядались мною спільно з мешканцями 

того чи іншого будинку. Наприклад, в грудні 2015 до мене звернулись 

мешканці будинку, який знаходиться на вул. І.Франка,56а, проблема 

першочергова - це повна заміна покрівлі, кошторисна вартість якої склала 

622 048 тис. грн. 

Будинок по вул. Закарпатській,26 - я провела декілька зустрічей з 

мешканцями даного будинку на тему створення ОСББ, вміння самоорганізації , 

прийняття  рішень колективно, про особливість дольової участі мешканців. 

Протягом певного терміну нам вдалось створити ОСББ «Закарпатський». В 

зазначеному будинку нам вдалося спільно з мешканцями відремонтувати 

пошкоджену  покрівлю на яку з бюджету міста було виділено 180 000 тис. грн.  

Також ми кронували декілька дерев, а ті які загрожували та були небезпечні 

обрізали взагалі. Внаслідок обрізаних дерев спільно вирішили посадити кущову 

герань, котра буде гарно прикрашати прибудинкову територію.  

По вулиці Гленца,10 мною було ініційовано встановлення трьох 

електричних опор, котрі були взагалі відсутні біля будинку, і наразі ми маємо 

освітлену вулицю (фото додається). 



Також позитивно вдалось вирішити і відреагувати на звернення громадян 

будинку , який знаходиться по вул. Загорській,13. Насамперед, ми створили 

спільно ОСББ « Загорська, 13», а згодом відремонтували покрівлю, 

кошторисною вартістю в 218 947 тис. грн.  

Спілкування з громадою, на мій погляд, полегшує та спонукає депутата до 

відповідальності за надані обіцянки , позитивне вирішення проблем громади, 

мобільний доступ до представника громади , реагування на прохання чи 

пропозиції-все це є основною складовою діяльності депутата міської ради, адже 

ми прямі представники громадян, котрі нас обрали в раду. Загалом, проведено 

протягом року близько 20 зустрічей за місцем  проживання. Особисто прийнято 

8 громадян, з них по питаннях пов’язаних з ОСББ-7 осіб. 

Наразі завершуються ремонтні роботи на вул. І.Франка (біля 

адміністративного суду) по встановленню нових електричних опор та 

модернізованих світлодіодних ламп, розробляється проектно-кошторисна 

документація на відновлення асфальтного покриття по цій же вулиці ( рішення 

додається). 

Також розпочинаємо капітальний ремонт внутрішньо квартальної 

каналізаційної мережі по вул. І.Франка,56а. На черговій сесії міської ради 

(29.11.16р) з моєї ініціативи були внесені зміни в програму благоустрою по 

вирішенні даного питання, вартістю в 147 437 тис. грн. 

Звісно, невирішених питань багато, одне з них нововиявлене, маємо в 

площині розміщення контейнерів для сміття в результаті створення ОСББ, так 

як кожен будинок відокремився територіально, маючи свою прибудинкову 

територію свідомо не хочуть розміщувати контейнери на своїй території. Мною 

була ініційована виїзна комісія, яка складалась з профільних спеціалістів та 

заступника для вирішення даної проблеми, а саме розміщення контейнерів. 

Спільно з громадою готуємо звернення на ім’я міського голови, щодо 

врегулювання даного питання в юридичній площині, на мою думку, має право 

на життя таке рішення виконавчого комітету, як зобов’язати ТОВ АВЕ не 

видавати контейнера для сміття багатоквартирним будинкам без погодження та 

паспортизації місця розташування.  

Дійшли успіху і щодо вулиці Добролюбова-Гленца по відновленню 

асфальтного покриття, наразі готується проектно-кошторисна документація. 

Мій принцип як депутата Ужгородської міської ради-це доступний депутат 

для громади. Я в свою чергу можу завірити моїх виборців, що буду робити все 

для процвітання нашого району і міста в цілому, облаштування територій, 

дитячих  та спортивних майданчиках, відмінні дороги та тротуарні доріжки, 

нічне освітлення вулиць, звісно ще є чимало нерозв’язаних проблем, які 

необхідно вирішити. Щиро дякую всім моїм виборцям за надану мені 

підтримку на виборах, я в свою чергу буду прикладати чимало зусиль для 

вирішення наших спільних проблем, і працюватиму ефективно та 

результативно на користь громади. 

 

 

 

З повагою, 

Депутат Ужгородської міської ради 7 скликання   А.В.Афанасьєва 

 

 

 


