
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

До депутатського корпусу 

Ужгородської міської ради я був обраний по 

виборчому округу № 20, що включає в себе 

вул. Ватутіна, вул. Дмитра Донського, вул. 

Л. Толстого, вул. Некрасова, вул. Новака, 

вул. Перемоги №№3-20, 22, вул. Репіна, наб. 

Київська, наб. Слов’янська,                                            

пл. Б. Хмельницького, пл. Егана, пров. 

Навої, вул. Бічна, вул. Жемайте,               вул. Лермонтова, вул. Пархоменка, 

вул. Швабська та   пл. Ш. Петефі. 

Протягом року я не пропустив жодного  пленарного засідання міських 

сесій і за підтримки депутатського корпусу зумів провести значний об’єм 

роботи над вирішенням особистих питань громадян, а також питань, що 

стосуються  територіальної громади міста в цілому. 

У міській раді я увійшов до складу постійної комісії з питань законності, 

Регламенту та депутатської етики, але ще в 

квітні 2016 року залишив її, оскільки 

рекомендації, критичні зауваження та 

пропозиції, внесені постійною комісією 

щодо питань, які розглядалися на 

засіданнях сесій у більшості випадків не 

були підтримані більшістю депутатів.   

 

РОБОТА НА ОКРУЗІ 

 

Після цього я максимально зосередився на роботі в своєму окрузі.                    

Я переконаний, що діяльність депутата – це в першу чергу спілкування з 

мешканцями та робота над вирішенням питань, які хвилюють людей.  

Впродовж усієї своєї депутатської діяльності, я постійно підтримую 

зв’язок із виборцями, розглядаю їхні пропозиції, звернення, заяви та скарги, 

 



роблю все можливе для вжиття оперативних 

заходів щодо вирішення нагальних питань. 

Крім того проводжу прийом мешканців, 

щодо питань, які їх турбують. 

Протягом року я підготував та відправив 

до відповідних структурних підрозділів 79 

депутатських звернень. Ціла низка 

депутатських звернень стосувалася 

наболілих для мешканців питань 

капітального ремонту житлового фонду, 

оскільки ремонтні роботи в минулому не 

проводилися, не кажучи вже про капітальні. 

Завдяки зверненням у 2016 році вдалося 

виконати роботи по капітальному ремонту внутрішньоквартальних територій 

із облаштування паркувальних місць біля будинків № 3 по провулку Навої, 

№ 44 по вулиці Л. Толстого та будинку № 17 на набережній Київській, де в 

майбутньому планується облаштувати 

дитячий майданчик.  

Також зусиллями небайдужих 

мешканців, шляхом співфінансування,  ми 

провели капітальні ремонти покрівель в 

будинках № 19 та 20 на   наб. Київська, № 3 

на пл. Б. Хмельницького та № 46 по вул. Л. 

Толстого. Наразі тривають роботи по 

капітальному ремонту покрівель будинків № 

17 набережній Київська, № 33 по вул. Л. 

Толстого та  1 пр. Свободи, виконані роботи 

по заміні внутрішньобудинкової мережі 

водопостачання та водовідведення в 

будинках № 33 по вул. Л. Толстого та № 1 по вул. Лермонтова. Виготовлено 

проектно-кошторисну доументацію та плануються у наступному році роботи 

по капітальному ремонту покрівель будинків № 44  по вул. Л.Толстого та № 

3 по пров. Навої. 

Завдяки моїм зверненням щодо відновлення вуличного освітлення на 

виборчому окрузі були проведені відповідні роботи та освітлені наб. 

Київська, пров. Навої, вул. Новака,  по вул. Л.Толстого (від м-ну «Фокстрот» 

до пл. Б. Хмельницького) проведено нову мережу вуличного освітлення. 

Окремо хочу згадати роботу над 

проблемами ЗОШ № 5, яка знаходиться 

на моєму виборчому окрузі.  

 До прикладу вдалося вирішити 

болюче для ЗОШ № 5 питання щодо 

аварійного стану огорожі і вже до початку 

навчального року новий паркан був 

встановлений. Також було відновлені 



дорожні знаки «Пішохідний перехід» поблизу школи та освітлення. Все це 

робиться задля безпеки дітей, які відвідують навчальний заклад. 

У звітний період до мене зверталися не лише мешканці мого виборчого 

округу, але і мешканці, від виборчих округів яких до міської ради не 

потрапили жоден з кандидатів, тому на їхні прохання мною було вирішено 

наступні питання: 

✓ усунення сміттєзвалища та облаштування огорожі на будівництві наб. 

Православна, 20; 

✓ притягнення до відповідальності за недотримання умов дозвлу на 

розриття для облаштування каналізації та відновлення дорожнього покриття 

провулку (Капушанська,158); 

✓ проведення дератизації підвальних приміщень в будинку № 25 по вул. 

Минайській; 

✓ ремонт будинкової мережі водопостачання та каналізації в будинку № 

6 по вул. Одеській. 

Також з моєї ініціативи на вул. Перемоги, 9 був демонтований 

застарілий "тимчасовий" перехід, який був встановлений декілька років тому, 

під час будівництва об’єкту. Власників будівництва зобов’язали провести 

роботи по відновленню будівельної огорожі та безпечного "тимчасового" 

тротуару. 

Особливу увагу ми приділили відрізку вул. Перемоги №№ 3-20, 22, а 

саме – провели капітальний ремонт дорожнього покриття із облаштуванням 

ливневої каналізації, капітальний ремонт тротуарної частини відрізку дороги, 

а також відновили вуличне освітлення, встановивши LED-світильники. 

 Мене, як депутата виборчого округу, який знаходиться у центральній 

частині міста, турбує питання постійної підтримки благоустрою на території, 

за яку я відповідальний перед виборцями, тому я ініціював роботи, які були 

реалізовані. А саме:  

✓ прибирання берегів річки Уж після 

тривалих опадів, внаслідок яких піднявся 

рівень води й наніс на береги річки 

сміття;проведено аналіз зелених 

насаджень, на підставі якого було 

проведено кронування та зріз древ по 

вул. Л. Толстого, на пл. Ш.Петефі; 

✓ відновлення тротуару після 

розриття та пошкодження бруківки кореневою системою насаджень по вул. 

Л. Толстого.  

Також за звітний період мені 

вдалося вирішити питання відновлення 

дорожнього покриття на пл. Б. 

Хмельницького поблизу дитячого 

майданчику «РОШЕН». А для того, щоб 

подарувати мешканцям міста та мого 

виборчого округу гарний настрій, як і в 



минулих роках, а цьогоріч вже у статусі 

депутата міської ради, сприяв у 

організації та проведенні дитячого свята 

«Малеча-Фест», приуроченого до Дня 

захисту дітей, при цьому своїм 

зверненням вирішив питання 

благоустрою, упорядкування території, 

де відбувався захід.  

Акція проходила з метою нагадати ужгородцям, що діти – це 

найцінніше, що у нас є і тому варто дарувати їм свою любов і турботу. Такі ж 

заходи планую організовувати і надалі, адже вони стимулюють містян 

ставати активнішими та брати участь у суспільному житті міста. 

  

 

«Запевняю вас, що все, що вдалося 

зробити за цей рік – це лише початок. 

Попереду у нас дуже багато амбітних 

проектів, планів та шляхів їх втілення 

в життя. І я дуже розраховую на  

підтримку жителів свого округу та 

співпрацю з вами. Разом ми можемо 

досягти більшого!» 

  

Ваш депутат   

  

Дмитро Пацкан 

  

 

 

 

 


