
Вітаю вас, шановні виборці. Минуло трохи більшого року, відколи ми з колегами почали свою депутатську 

діяльність в Ужгородській міськраді. Напередодні Нового року ми хочемо розказати, чим саме займалися, 

як депутати, протягом цього часу. Відразу можу сказати, що вдалося зробити доволі багато. Це стало 

можливим як завдяки бюджетній децентралізації – реформі, які дозволила залишати в місцевих бюджетах 

більше коштів та направляти їх на міську інфраструктуру, так і нашим зусиллям, адже ми обиралися 

депутатами від округів, давали виборцям обіцянки, які стараємося виконати.       

Депутатська діяльність 

До складу Ужгородської міської ради VII скликання я був обраний депутатом від Ужгородської міської 

організації політичної партії «Солідарність» Блок Петра Порошенка в жовтні 2015 року по округу №29 

(вул. Достоєвського, вул. Міцкевича, 3,5,5А, вул. 8 Березня, 31-39).  

Ставши депутатом, обрав для роботи Постійну комісію ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту та соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних відносин та туризму. Також 

очолюю фракцію «Солідарність» в Ужгородській міській раді. 

Умовно свою депутатську роботу можу поділити на 2 однаково важливі складові – роботу з виборцями на 

окрузі в міжсесійний період та участь у пленарних засіданнях міської ради і роботу в постійній комісії ради. 

За рік своєї каденції я не пропустив жодного засідання сесії, постійної комісії, міжфракційної 

погоджувальної ради. На моєму рахунку понад 60 виступів з місця з найрізноманітніших питань. Як голова 

фракції, майже на кожній сесії озвучую її позицію з тих чи інших питань, вношу критичні зауваження.  За 

ініціативи нашої фракції в міськраді започаткували проведення  міжфракційних погоджувальних рад, які 

найчастіше відбуваються за день до сесійного засідання. Така погоджувальна рада дозволяє зняти 

резонансні питання до сесії і дає можливість депутатам і виконкому доопрацювати спірні рішення, не 

доводячи ситуацію до суперечок в сесійній залі. Також на перших засіданнях сесії ми добились відміни 

практики попереднього скликання щодо пакетних голосувань. Це сприяє прозорості прийняття рішень в 

раді. 

Із досягнень, якими можна пишатися, вважаю власну ініціативу та мій запит, який підтримала рада, про 

створення робочої групи з розробки стратегії Ужгорода. Пройшов майже рік – і після численних зустрічей 

місто виходить на фінішну пряму щодо обрання спеціалістів по розробці стратегії. 

Ще один запит, уже не мій персональний, а від імені всієї фракції, стосувався нагородження бійців 128 

бригади, які вчинили героїчний вчинок, відбивши самохідну машину у російських бойовиків. 

В доробок нашої фракції слід також внести ідею про створення комунального підприємства «Уж-Фест», яке 

покликане систематизувати організацію фестивального руху та дозвілля в місті. Я особисто писав 

пояснювальну записку до цього проекту рішення та, спільно з колегами по фракції і партії, діючий статут 

підприємства. Сподіваємось наші зусилля оцінили ужгородці, які отримали найкращий день міста на моїй 

пам’яті, свято вина. А попереду на жителів та гостів чекає ще багато якісних фестивалів і свят. 

Благоустрій округу 

Також я активно займався вирішенням проблемних питань свого округу. 

За рік роботи вдалося зробити чимало. За підсумками 30 зустрічей з виборцями, їх дорученнями, а також 

зі власної ініціативи вдалось забезпечити фінансування наступних робіт: 

- Заміна старих дерев’яних вікон на енергоефективні металопластикові на сходових клітинах двох 

під’їздів Достоєвського 2 (проведено кілька зборів кооперативу «ЛУЧ», зібрано співфінансування).  

- Завершення ремонту внутрішньоквартальної території Достоєвського 2 – Годинки 8. 

- Освітлення внутрішньоквартальної території Достоєвського 2, Капушанська 149 з встановленням 

10 нових опор та 14 світильників. 

- Прочистка зливної каналізації вздовж будинку Достоєвського 2. 

- Капітальний ремонт 4-х ліфтів в будинку Достоєвського, 20 (проведено кілька зборів, створено 

ОСББ, зібрано співфінансування).  

- Ремонт внутрішньоквартальної території прилеглої до будинків Міцкевича 3 та 5, з облаштуванням 

тротуарів та розширенням узбіччя для паркування автомобілів - роботи тривають. 

- Освітлення вулиці Міцкевича між вулицями Достоєвського та Бестужева з встановленням 10 нових 

опор та світильників - роботи тривають. 

- Капітальний ремонт 5-ти ліфтів в будинку по вул. 8-березня 37 (проведено кілька зборів, зібрано 

співфінансування). 



- Відновлення асфальтного покриття при в’їзді у двір будинків №№35 та 37 по вул.8-Березня – в 

процесі виконання. 

- Спилювання 8 старих тополь у дворі будинку №31 по вул.8-Березня . 

- Навесні та восени 2016 року озеленено вул.Достоєвського та 8-Березня, висаджено понад 50 

саджанців дерев. 

- Встановлено нове вуличне освітлення вздовж вулиці 8 березня між вулицями Грушевського та 

Легоцького. 

- Частково відновлено освітлення внутрішньобудинкової території  будинків №№ 35,37,39 по вул.8 

Березня. 

- Виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці 

Достоєвського з облаштуванням тротуарів та облаштуванням двох автобусних зупинок в районі 

магазину-складу «Беркут».  

- Виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці 

Богомольця, яка покликана розвантажити рух транспорту та сполучить 2 частини мого округу. 

- Виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної території будинків Достоєвського 2 та Капушанська 149. 

Інша робота 

Як депутат міської ради щомісяця проводжу прийом громадян в офісі партійної організації. Звернення 

переважно стосуються фінансової допомоги та вирішення майнових та земельних питань, отримання 

субсидій, пільг, довідок тощо. Частину цих звернень вдається оперативно вирішити завдяки плідній 

співпраці із управлінням соцзахисту (керівник – Андрій Біксей), управлінням освіти (Оксана Бабунич), 

управлінням охорони здоров’я  (Василь Решетар), департаменту міського господарства (Оксана Пайда і 

Тетяна Полтавцева) та іншим. 

За моїм усним зверненням усунуто самовільне захоплення 200 кв.м. тротуару та зеленої зони по вул. 

Достоєвського .  

За дорученням мешканців ОСББ по вул.. Достоєвського2, Достоєвського 20, Міцкевича 5 – приводжу 

документацію в порядок (реєструю статути, забираю тех..паспорти будинків, підписую акти, скликаю 

комісії по передачі будинків з балансу, переносу майданчиків для сміття тощо) 

Постійно допомагаю гаражному кооперативу «Дружба» (голова Легеза Володимир Іванович). Зокрема, в 

березні провели толоку , обрізали старі дерева, очистили прилеглі до кооперативу вулиці Достоєвського і 

Богомольця від сміття, вивезли понад 50 куб.м. сміття. Організував зустріч членів кооперативу з міським 

головою – вирішували питання передачі прав оренди на земельну ділянку під кооператив (тепер питання 

пройшло розгляд профільної комісії та отримало підтримку в сесійній залі). 

Тісно співпрацюю з СНВК «Первоцвіт». Спільно ми займалися толокою, вивезенням сміття, фарбуванням 

дитячих майданчиків. Завдяки активній співпраці з Управлінням освіти, СНВК «Первоцвіт» було внесено до 

переліку навчальних закладів по програмі енергоефективності (заміна вікон, утеплення фасадів тощо). 

Нещодавно до мене звернулися дільничні лікарі амбулаторії №5 (вул.Челюскінців), які обслуговують 

мешканців будинків мого округу з тим, що в 2015 році їх пограбували. Вкрали мед.техніку та обладнання 

на суму близько 60 тис. грн. Я організував спільне виїзне засідання бюджетної та гуманітарної комісій з 

питання амбулаторій  Ужгородського Центру ПМСД. Ми відвідали кілька амбулаторій міста, в т.ч. і №5, 

вислухали проблеми і побажання. В результаті через місяць роботи міська рада прийняла програму про 

матеріально-технічне забезпечення амбулаторій, де в тому числі передбачені кошти на відновлення 

матеріально-технічної бази амбулаторії №5 у 2017 році. 

Таких результатів мені з допомогою жителів округу вдалося зробити всього за рік. Багато це чи мало – 

судити виборцям. Можу лише запевнити, що роботи по благоустрою, енергоефективності, покращенню 

життя містян лише розпочалися. В наступні роки за вашої підтримки ми зможемо зробити набагато більше. 

З повагою, депутат Андрій Риба   

 

 

 


