
Звіт фракції «Європейська партія України» 

(листопад 2015 р. – листопад 2016 р.) 
Ми, депутати Ужгородської міської ради від Політичної партії 

«Європейська партія України», VII скликання, подаємо звіт депутата ради за 

період з листопада 2015 року по листопад 2016 року. 

До депутатського корпусу Ужгородської міської ради були обрані вдруге 

від Ужгородської міської організації Політичної партії "Європейська партія 

України" по виборчих округах, № 11, 23 що включають в себе вул. Другетів, вул. 

Заводська, вул. І.Сільвая (Чапаєва), вул. І.Туряниці, вул. Мала, вул. Маресьєва, 

вул. Маркуша, вул. М.Божук, вул. Мусоргського, вул. Підгірна, вул. П.Лодія, вул. 

Фогорашія, пров. Мебльовиків, вул. 8-Березня №№ 3-28, 30-30А, вул. 

Грушевського №№ 8, 10-14, 16, 18, 20, 22, 24-24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 55, 57, 

вул. Заньковецької №№ 23, 25. 

У міській раді увійшли до складу ключових комісій: 

Волошин І.І. – голова постійної комісії з питань благоустрою, житлового-

комунального господарства та приватизації майна комунальної власності. Із 8 

засідань відсутній на 6; 

Ковальський А.В.- секретар постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування. Із 51 засідання відсутній на 25; 

Шевчук Г.В.- член постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури. Із 67 засідань відсутній на 18. 

Депутати від «Європейської партії України» беруть активну участь у 

житті міста. Вони відстоюють позицію ужгородців на сесіях Ужгородської 

міської ради, підтримують і сприяють ухвалі важливих для міста рішень.  

За сприяння депутатів від Політичної партії «Європейська партія 

України», зокрема голови фракції Івана Волошина, виконано капітальний 

ремонт асфальтного покриття по вул. Можайського, вул.. Челюскінців, 

виконано капітальний ремонт Дитячої амбулаторії по вул. Челюскінців, 4, 

розпочато та доведено до логічного завершення ремонт ЗОШ №8.  

За підтримки і фінансового та матеріального сприяння депутатів від 

«Європейської партії України» в Ужгороді активно розвивається спортивна 

сфера. Також депутати виступають меценатами та організаторами різного роду 

змагань, надають підтримку спортсменам гирьового виду спорту, бойових 

мистецтв, підтримують секції боксу, бойового самбо.  

Зокрема голова фракції Іван Волошин брав участь у відкритті 

спортивного залу «Спорт-Лідер», який нещодавно відкрили в Ужгороді, 

підтримує Закарпатську обласну федерацію «Шидокан-карате» – сприяння 

поїздкам спортсменів на змагання, надання спортивного залу для проведення 

тренувань. 

При цьому протягом звітного періоду депутатами організовано святкові 

заходи з врученням подарунків з нагоди Дня захисту дітей, Дня Незалежності, 

новорічно-різдвяних свят. 

 



За звітний період Григорієм Шевчуком як депутатом підготовлено та 

направлено до відповідних структурних підрозділів 34 депутатських звернень. 

Зокрема за сприяння депутата та за допомоги небайдужих мешканців 

проведено капітальний ремонт покрівель в будинках № 1,а та № 9 по вул. 

Маресьєва. Відновлено освітлення по вул. М. Божук, Маресьєва та пров. 

Мебльовиків. Відремонтовано будинкову каналізаційну мережу за адресами 

вул. Сільвая,5 та вул. Маресьєва,9. Разом з тим у звітний період проведено 

роботи по відновленню дорожнього покриття вул. Фогарашія та вул. Мала, 

також відновлено тротуарну частину вулиць Підгірна, Другетів та Сільвая 

(поблизу ЗОШ № 20). 

За звітний період, за сприяння Анатолія Ковальського та за допомоги 

небайдужих мешканців проведено капітальний ремонт асфальтного покриття на 

вул. 8 Березня (від вул. Грушевського до вул. Минайської), на вул. 8 Березня 19, 

21, 23, виконано капітальний ремонт каналізаційних мереж на вул. 8 Березня 3, 

5, 7. Зроблено капітальний ремонт дахів на вул. 8 Березня 3, 5, капітальний 

ремонт даху ДНЗ №28, встановлено внутрішньо квартальне освітлення на вул. 8 

Березня 24, 26, 28. 

За звітний період у депутатській діяльності, депутати від фракції постійно 

підтримують зв’язок із виборцями, розглядають їхні звернення та заяви. Разом з 

тим, проводять прийом виборців щодо нагальних питань та проблем мешканців 

міста.  

Як депутати Ужгородської міської ради працюють над благоустроєм 

міста, всіляко підтримують корисні ініціативи для громади та в міру своїх сил 

допомагають втілювати їх у життя. 

Депутати і надалі працюватимуть на благо та розвиток територіальної 

громади міста, відповідно до своїх депутатських обов‘язків та повноважень. 

 

 

З повагою,  

депутати від фракції 

Політичної партії «Європейська партія України» 

Іван Волошин, Григорій Шевчук, Анатолій Ковальський. 

 

 


