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Депутата Ужгородської міської ради VII скликання 

Станко Юрія Юрійовича 

(листопад 2015 р. – листопад 2016 р.) 

 
Я, Станко Юрій Юрійович, 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 Партії "ВІДРОДЖЕННЯ" по виборчому 

округу № 12, що включає в себе вул. Беняка, вул. Вокзальна, вул. Довга, вул. 

Долгоша, вул. Доманинська, вул. Лірична, вул. Мічуріна, вул. Новодоманинська, 

вул. Оноківська №№ 21, 23-86, вул. Орлая, вул. Сеченова, вул. Сосюри, вул. 

Стародоманинська, вул. Технічна, вул. Тисянська, вул. Тичини, вул. Транспортна, 

вул. Учительська, пров. Тисянський. 

З моменту набуття депутатських повноважень працював над виконанням 

своїх депутатських обов’язків та над реалізацією передвиборчої програми. 

За звітний період Ужгородською міською радою проведено 8 сесій, в 

тому числі 19 пленарних засідань на 18 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 увійшов до складу постійної комісії з питань законності, 

Регламенту та депутатської етики. За звітний період комісією проведено 15 

засідань з яких лише на 2 був відсутній. 

Так впродовж усієї своєї депутатської діяльності, я відповідно до своїх 

громадських обов’язків, постійно підтримую зв’язок із виборцями 

безпосередньо на окрузі, розглядаю їхні пропозиції, звернення, заяви та скарги, 

роблю все можливе для вжиття оперативних заходів щодо вирішення нагальних 

питань. Разом з тим, проводжу прийом мешканців, щодо питань, які їх 

турбують. Громадяни, які не мають змоги підійти до мене на прийом, який 

проходить щомісяця, у перший четвер місяця з 18.00 до 20.00 у приміщенні 

(актовий зал) НВК «Гармонія» можуть звернутися до мене у будь-який зручний 

час, зателефонувавши за номером 050-372-90-13. 

За звітний період мною як депутатом підготовлено та направлено до 

відповідних структурних підрозділів 35 депутатських звернень. Як депутат 

Ужгородської міської ради постійно працюю над благоустроєм міста, а 

особливо свого виборчого округу, адже завжди готовий підтримувати корисні 

для мікрорайону ініціативи громади та в міру своїх сил сприяти та втілювати їх 

у життя. 

Хочу відмітити, що більшість моїх звернень стосувалися благоустрою 

мого виборчого округу. Особливо хотів би відзначити, що на мої звернення, за 

сприяння міського голови та підтримки депутатського корпусу вдалося 



виконати роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці 

Стародоманинської із облаштуванням на перехресті вулиць Доманинської та 

Стародоманинської спрямовуючого острівця для безпеки руху автотранспорту, а в 

наступному році планується встановити ще й відповідні дорожні знаки. Проведено 

ямкові ремонти дорожнього покриття вулиць Технічна, Транспортна та 

Доманинська, та виконано роботи з профілюванням спецтехнікою узбіч вул. 

Доманинської. 

У межах необхідності проведено роботи по відновленню освітлення вулиць 

виборчого округу. 

Також, задля безпеки дітей та мешканців м-ну «Доманинці», вдалося 

облаштувати поблизу НВК «Гармонія» та на перехресті вул. Оноківська-

Доманинська пішохідні переходи із світлодіодними дорожніми знаками 

«Пішохідний перехід». 

Також з моєї ініціативи, шляхом написання депутатського звернення, 

міською радою було проведено ряд заходів щодо забезпечення благоустрою, а 

саме, до Програми відновлення вуличного освітлення міста включено 

фінансування робіт по відновленню освітлення вулиці Долгоша, Технічної-

Вокзальної, а саме передбачені кошти на встановлення електричних опор та 

ламп.  

 За звітний період до мене, як до депутата міської ради, зверталися 

громадяни з різноманітних питань. За мого сприяння з міської ради було надано 

матеріальну допомогу 5 громадянам. 

 Окремо хочу зазначити, що на прохання обурених мешканців на 

свавіллям водіїв маршрутних перевезень, мною жорстко було відреаговано та 

надіслано депутатське звернення на розгляд комісії з питань безпеки 

дорожнього руху та безпеки автотранспорту щодо жахливого поводження 

водіїв з дітьми та пенсіонерами під час проїзду для відповідної реакції та 

вирішення проблеми. 

За звітний період до мене, як до депутата міської ради, зверталися 

громадяни з різноманітних питань. За мого сприяння з міської ради було надано 

матеріальну допомогу 5 громадянам. 

 

Шановні мешканці м-ну «Доманинці»! 

 

Звичайно, ще є над чим працювати, куди прагнути та питання, які 

потребують вирішення. За звітний період вдалося вирішити багато питань та 

розпочати розвивати нові напрямки роботи та багато ініціатив поки що на етапі 

реалізації, але за Вашої довіри, підтримки та з надією у краще майбутнє, разом 

нам під силу втілити бажане у життя та зробити наше місто комфортним для 

громади. 

 

 

Дякую за співпрацю, підтримку та порозуміння 

 

Депутат Ужгородської міської ради      Ю. Станко 

 

 
 


