
ЗВІТ 

Депутата Ужгородської міської ради VII скликання 

Бабидорича Валерія Васильовича 

(листопад 2015 р. – листопад 2016 р.) 

 
Я, Бабидорич Валерій Васильович, 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 "ПАТРІОТ" по виборчому 

округу № 16 , що включає в себе вул. Богатирська, вул. Глінки, вул. Донська, 

вул. Дружня, вул. Козацька, вул. Львівська, вул. Нова, вул. П. Чайковського, 

вул. Радванська, вул. Сидоряка, вул. Спортивна, ул. Терека, вул. Буковинська, 

вул. Данила Галицького, вул. Дев’ятого Січня, вул. Єрмака, вул. Марка Вовчка, 

вул. Мечнікова, вул. М.Лелекача, вул. Осетинська, вул. С.Разіна, вул. Тельмана, 

вул. Шишкіна, вул. Шкільна, пров. Мечнікова. 

У період Ужгородською міською радою проведено 8 сесій, в тому числі 

19 пленарних засідань, з яких був присутній на всіх засіданнях. Так на 

засіданнях сесій міської ради у звітний період депутатами розглянуто 492 

питання та прийнято 465 рішень, що стосуються важливих питань 

життєдіяльності нашого міста, зокрема таких наболілих як капітальний ремонт 

житлового фонду та благоустрою міста, освітлення вулиць та внутрішньо 

квартальних територій, сприяння створення ОСББ, питання фінансування 

закладів охорони здоров’я та закладів освіти, надання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим мешканцям нашого міста тощо. 

У міській раді увійшов до складу постійної комісії з питань регулювання 

земельних відносин, містобудування та архітектури. За звітний період комісією 

проведено 67 засідань з яких на 19 був відсутній з поважних причин. 

Розглянуто сотні заяв і звернень як фізичних так і юридичних осіб. Робота в 

постійній комісії дуже відповідальна, постійні виїзди і зустрічі з заявниками. 

Все це говорить про те, що необхідно професійно, на високому рівні підійти до 

вирішення питання. Розглянути звернення, та, згідно існуючих нормативно – 

правових актів, задовольнити чи надати відмову у вирішенні того чи іншого 

питання. Все це має як позитивний так і негативний характер. 

Так впродовж 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 понеділок місяця з 18.30 у приміщенні (актовий 

зал) ДНЗ №1 (вул. М. Вовчка,1) можуть звернутися до мене у будь-який 

зручний час, зателефонувавши за номером 050 557 44 45. 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. 

Звичайно, звітуватись про свою депутатську роботу важко, адже 

вирішення багатьох питань не залежать від бажань та можливостей депутата. 

Однак, основними принципами моєї роботи є допомога виборцям,  вислухати їх 

проблеми та знайти шляхи їх вирішення. Діяльність мене, як депутата, не 

обмежується і не закінчується лише участю в сесійних засіданнях чи роботою в 

комісіях. Здійснення повноважень депутата проводив через депутатські 

запитання і звернення. Тому важливою складовою у здійсненні депутатської 

діяльності вважаю роботу з виборцями, людьми всіх категорій, незалежно від 

віку і зайнятості на тій чи іншій роботі, належності до тої чи іншої партії. 

Підбиваючи підсумки звітного періоду, можу стверджувати, що моя 

діяльність була насиченою та охоплювала різні напрями життя виборців. 

Вважаю, що статус депутата міської ради зобов’язує до вимогливого  

ставлення до себе, своєї роботи, адже депутати повинні захищати інтереси  

виборців, які їм делегувати право управління. Маю намір продовжувати  

вирішення нагальних проблем ужгородців і сподіваюся на подальшу 

співпрацю з громадою. 

 

З повагою 

Депутат Ужгородської міської ради        В. Бабидорич 
 

 

 

 

 


