
 

ЗВІТ 

депутата Ужгородської міської ради VII скликання 

КОЗАКА ВАСИЛЯ АНДРІЙОВИЧА 
 

Звітний період: 26.11.2015 – 29.11.2016 

Повне ім’я, дата народження, місце роботи: Козак Василь 

Андрійович., 5 січня 1981р.н, Керівник державноїї інспекції 

сільського господарства в Закарпатській області. 

Партія, від якої був обраний: Партія «Відродження». 

Дата обрання депутатом Ужгородської міської ради: 26.11.2015 р. 

Членство у фракціях: Фракція «Відродження» Ужгородської міської 

ради, голова фракції. 

Назва комісії, до якої обраний депутат та назва посади в комісії:  

Комісія з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. Член комісії. 

За звітний період відбулося 18 сесій міської ради, 63 засідання 

постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. З поважних причин, 

пропустив 1 пленарне засідання. 

У період з кінця 2015 – 2016 р.р. Ужгородська міська рада 

розглянула 432 питання та ухвалила 437 рішення. 

 

Шановні Ужгородці, мешканці виборчого округу № 6 ! 

 

Рік тому ви висловили мені довіру та надали мені можливість 

представляти ваші інтереси в Ужгородській міській раді. 

Усвідомлюючи покладену на мене відповідальність я взяв на себе 

обовязок відстоювати ваше право на життя у комфортному та чистому 

місті. Протягом року мною були отримані звернення від громадян 

міста з різних питань. Серед яких –  ремонт доріг та тротуарів, ремонт  

під’їздів будинків,  встановлення вікон, ремонт даху, надання 

одноразової матеріальної допомоги з депутатського фонду, 

благоустрій прибудинкових територій, зокрема, встановлення паркану, 

освітлення вулиць і т.д. Частина звернень опрацьована і виконана, 

інша – знаходиться під моїм особистим контролем. 

З метою захисту інтересів виборців мною було подано 19 

депутатських звернень та запитань, проведено 11 прийомів громадян, 

проведено 36 зустрічей з виборцями ( в т.ч. з трудовими колективами). 

Окремо хочу виділити декілька звернень: 
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–  Про ремонт покрівлі будинку на вул. Насипна, 3; 

– Про ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 

29; 

–  Про заміну вікон та ремонт фасаду ДНЗ № 16; 

–  Про ремонт покрівлі будинку   по вул. Айвазовського, 25; 

– Про ремонт внутрішньоквартальної території по вулиці 

Насипна, 3; 

– Про ремонт покрівлі та підвальних мереж водопостачання та 

водовідведення по вул. Канальній 29, 31; 

– Про відновлення дорожнього покриття у дворі будинку по вул. 

Насипна, 3. 

За рік який минув вдалося ухвалити важливі рішення та 

забезпечити виконання наступних робіт в районі, а саме: 

– За зверненням  керівників дитячих садочків № 16 та № 18 

провели  відновлення вуличного освітлення, кронування дерев, 

ремонтом електрощитів;  

–Встановлено нове асфальтове покриття на 

внутрішньоквартальній території по вулиці Столєтова, 4, відновлено 

вуличне освітлення; 

         – Завершено роботи на внутрішньоквартальній території по вул. 

Панькевича, 77–79. На вулицях Столєтова і Панькевича проведено 

роботи по  упорядкуванні  зеленої зони, обладнано дитячий 

майданчик. Також проведено ремонт покрівлі цього будинку. 

– Виділено гроші на виготовлення проектно-кошторисної 

документації на ремонт покрівлі будинків №№ 29 та 31 на вулиці 

Канальній, розпочалися роботи на внутрішньоквартальній території 

будинку на вулиці Канальній, 27. 

Найважливішими прийнятим рішенням вважаю рішення 

Ужгородської міської ради «Про тимчасову заборону (мораторій) на 

передачу у власність та користування вільних від забудови земельних 

ділянок в м. Ужгороді». Вважаю прийняття даного рішення дозволило 

зняти напругу навколо земельних питань та направити роботу ради в 

більш конструктивне русло. 

   Також як голова фракції хочу відмітити позитивну динаміку у 

роботі моїх колег. Завдяки консолідованій діяльності нашої фракції у 

міській раді та інших депутатів, яким не байдужі проблеми 

ужгородців, нині забезпечується нормальна життєдіяльність міста. 

Розпочато масштабні роботи по відновленню інфраструктури як у 

центральній частині так і у спальних районах міста. 

 



Наразі триває робота над реалізацією наступних проектів  на 

наступний рік, а це, в першу чергу… 

 

 

Особиста оцінка роботи у 2016році: 

Вважаю, що за рік який минає  було покладено початок до 

відродження нашого міста. Зроблено достатньо багато роботи з 

вирішення проблем громади. Не все, на жаль, вдалося вирішити, але 

частину проблем ми змогли подолати. Впевнений, що в подальшому 

весь депутатський корпус Ужгородської міської ради не здасть своїх 

позицій у налагодженні комфортного життя нашого міста. 

  

З повагою 

 

 депутат Ужгородської міської ради                    Василь Козак 

 


