
Звіт за 2016 рік депутата Ужгородської міської ради Олександра Ігната 

 

Олександр Ігнат – депутат Ужгородської міської ради VII скликання, 

секретар комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та 

соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних відносин та 

туризму. 

 

Дата проведення звіту: 17 грудня 2016 року 

Місце проведення звіту: м.Ужгород вул.Лермонтова, 5а 

 

Пріоритети в роботі депутата: 

- розвиток міської інфраструктури; 

- покращення стану надання медичних послуг; 

- здорове та спортивне місто; 

За рік складено 110 звернень та запитів; 

Відвідуваність сесій: 83% 

Відвідуваність комісій: 73% 

Виступи на сесіях та комісіях: 80 

Питання приватизації 

Активна робота фракції «Об'єднання «Самопоміч» спостерігалась навколо 

вирішення питання приватизації комунального майна. Зокрема, депутати 

неодноразово наголошували на тому, що дана процедура повинна проходити 

в законному порядку та бути максимально відкритою та публічною.  

“Протягом року фракція неодноразово наполягала на тому, аби була 

проведена повна інвентаризація майна, що дасть змогу упорядкувати облік 

комунальної власності та забезпечити контроль за його використанням. А 

кожен об’єкт приватизації, що виноситься на сесію міської ради, повинен 

мати форму окремого проекту”, – розповідає Олександр Ігнат. 

Інвентаризація землі 

Щодо земельних питань Олександр Ігнат висловив наступну думку: “Позиція 

нашої фракції чітка – повинна бути проведена повна інвентаризація в межах 

м.Ужгород, основну увагу ж потрібно зосередити на попереджені 

самовільного захоплення землі, акти якого ми спостерігали протягом 

останнього часу. Потрібно залучити до цього процесу правоохоронні органи, 

ефективна робота яких дозволить уникнути подібних інцидентів, а також 

активізувати громадськість до викриття фактів з цього приводу”. 

Роль господарника 

Від проблем загальних до проблем конкретних. Протягом року в цьому 

напрямку було здійснено чимало: вирішено питання освітлення набережних, 

здійснено ремонт підвісного мосту в Боздоському парку, проведена обрізка 

кущів і дерев вздовж Студентської набережної, а на самому окрузі депутата 



відбулося за його ініціативи декілька суботників, створено спеціальні 

майданчики для смітників. Завдяки неодноразовим зверненням та запитам 

Олександра Ігната вдалося покращити добробут містян, зробити місто 

затишнішим та комфортнішим. 

Щодо перспективного плану дій, слід наголосити на таких аспектах: 

- облагородження зупинок міського транспорту; 

- розбудова велоінфраструктури; 

- впровадження системи електронного квитка; 

- облаштування спортивних майданчиків; 

- створення Карти Ужгородця; 

Зустрічі з активістами 

Щодо розробки проекту велоінфраструктури, слід зазначити, що депутат від 

фракції Олександр Ігнат взяв участь в зустрічах з велоактивістами. Вдалося 

спільно напрацювати план з впровадження необхідної місту системи 

велоінфраструктури, яка передбачає ряд наступних заходів: нанесення 

дорожньої розмітки, встановлення відповідних знаків, облаштування 

спеціальних паркувальних майданчиків та велотреків. До зустрічей були 

долучені також представники Патрульної поліції м.Ужгород, керівництво 

Ужгородської міської ради. 

Перебираємо досвід! 

На початку 2016-го депутати від фракції «Об'єднання «Самопоміч» відвідали 

м. Львів з навчальним візитом за програмою «Досвід Львова» і «Проектний 

менеджмент».  

“Львів - це майданчик для впровадження інновацій!  

Кожному місту слід перебирати від інших кращі практики та впроваджувати 

їх у себе. Ужгород – не виняток. Підтримка міст-побратимів нам гарантована, 

все залежить від волі керівництва та активної роботи депутатського корупусу 

в цьому напрямку”, - наголосив Олександр Ігнат. 

Наприкінці ж року з певним досвідом втілення ідей в життя депутат відвідав 

Форум електронного врядування, у рамках якого були розглянуті питання 

цифрового перетворення та модернізації міста, побудови Smart City, системи 

відкритих даних. Це дало поштовх до нових звершень та вироблення чіткої 

стратегії роботи фракції на наступний рік. 

«Впровадження електронного урядування дасть можливість міській владі 

ефективніше працювати, стати відкритішою та прозорішою, підвищити 

якість сервісу послуг, які надаються ужгородцям, а також налагодити 

альтернативний інструмент комунікації громади з владою», - Олександр 

Ігнат. 

 


