
ЗВІТ 

Депутата Ужгородської міської ради VII скликання 

Губковича Василя Михайловича 

(листопад 2015 р. – листопад 2016 р.) 
 

Я, Губкович Василь Михайлович, депутат Ужгородської міської ради VII 

скликання, згідно рішення третього пленарного засідання  чергової VIIІ сесії 

міської ради 29.11.2016 року  №  494 «Про проведення перед виборцями звітів 

депутатів міської ради VII скликання за 2016 рік» та у відповідності до Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад» подаю звіт депутата ради за період з 

листопада 2015 року по листопад 2016 року. 

До депутатського корпусу Ужгородської міської ради був обраний вперше 

від Ужгородської міської організації Політичної партії "Наш край" по виборчому 

округу № 2, що включає в себе вул. Глибока, вул. Грибоєдова, вул. Докучаєва, 

вул. Золотиста, вул. З.Шолтеса, вул. Котловинна, вул. Магнолій, вул. 

Мальовнича, вул. Собранецька №№ 83, 85, 95-97, 99-144, вул. Університетська 

№№ 7-8, 17-72, вул. Харківська, пров. Вербний, пров. Виноробів, пров. 

Юнацький, вул. Іспанська, вул. Університетська №№ 10-12. 

З моменту набуття депутатських повноважень працював над виконанням 

своїх депутатських обов’язків. 

За звітний період Ужгородською міською радою проведено 8 сесій, в 

тому числі 19 пленарних засідань на 12 з яких був присутній. За сприяння 

міського голови та підтримки депутатського корпусу проведений значний об’єм 

роботи над вирішенням особистих питань громадян, так і питань, що 

стосуються територіальної громади міста в цілому. 

Так на засіданнях сесій міської ради у звітний період депутатами 

розглянуто 492 питання та прийнято 465 рішень. 

У міській раді був обраний на посаду заступника голови постійної комісії 

з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та приватизації 

майна комунальної власності. За період членства комісією проведено 8 засідань 

з яких лише на 2 був відсутній. 

За звітний період мною як депутатом підготовлено та направлено до 

відповідних структурних підрозділів 10 депутатських звернень. Як депутат 

Ужгородської міської ради постійно працюю над благоустроєм міста, а 

особливо свого виборчого округу, адже завжди готовий підтримувати корисні 

для міста ініціативи громади та в міру своїх сил сприяти та втілювати їх у 

життя.  
 


