
ЗВІТ
про роботу депутата Миколаївської міської ради VII скликання 

ІСАКОВА Сергія Михайловича 
за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року

1. У звітному періоді відбулося 26 пленарних засідання 15 сесій Миколаївської 
міської ради, у роботі 16 пленарних засідань я приймав участь.

Головні питання в підготовці та обговоренні яких я приймав безпосередню участь:
- обговорення змін до проекту бюджету на 2018 та до нього;
- обговорення проектів Програми економічного і соціально розвитку 

м.Миколаєва на 2016-2018 роки, змін до цієї програми, галузевих програм розвитку;
- розробка альтернативної структури виконавчих органів Миколаївської міської 

ради;
- законність проведення департаментом ЖКГ ММП конурсу з призначення 

управителя багатоквартирних будинків міста Миколаєва.

2. Відповідно до рішення ММР від 21 січня 2016 року №2/2 я був включений до 
складу постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, 
енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі.

У звітному періоді відбулось 33 засідання постійної комісії, у роботі 28 з них я 
брав участь.

3. Одним з найважливіших напрямків діяльності депутата є безпосередня робота з 
виборцями на виборчому окрузі.

У звітному періоді мною було проведено 47 особистих прийомів громадян, з них 
у Корабельному районі міста -  33 прийоми, у Заводському районі -  14.

Під час особистих прийомів на мою адресу надійшло 67 письмові звернення від 
громадян і організацій міста.

З метою відпрацювання питань, які були визначені виборцями у своіх зверненнях, 
та виконання депутатських повноважень мною було підготовлено 116 депутатських 
запитів на адресу посадових осіб місцевого самоврядування, виконавчої влади, 
керівників підприємств і установ міста та області.

4. У звітному періоді прийняв участь у роботі тимчасової контрольної комісії 
Миколаївської міської ради з метою проведення перевірки та виявлення можливих 
фактів порушень, що були допущені під час проведення конкурсу з призначення 
управителів багатоквартирних будинків міста Миколаєва.

5. Рішенням Миколаївської міської ради від 05.10.2019 №41/76 був визначений 
представником Миколаївської міської ради у суді щодо оскарження в судовому 
порядку наказів департаменту ЖКГ ММР щодо призначення ТОВ «Місто для людей 
Миколаїв» управителем багатоквартирних будинків міста Миколаєва.

6. У якості представника міської ради прийняв участь у судових засіданнях.



Рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду рішення департаменту 
ЖКГ ММР щодо призначення управителя багатоквартирних будинків міста 
Миколаєва визнані протиправними та були скасовані.

7. У звітному періоді було отимано багато звернень щодо надання матеріальної 
допомоги. Нажаль, усім допомогти не вдалося, але за рахунок коштів міського 
бюджету, які були передбачені на виконання доручень виборців, було зроблено 
наступне:

- встановлено металопластикові вікна у чотирьох під'їздах житлового 
будинку за адресоюіпр.Богоявленський, 307 (без урахування вікон технічного 
поверху);

- виконано ремонт під'їзду житлового будинку за адресою: вул.Дачна, 7;
- придбано та укладено лінолеуму каб.ЗОЗ, а також вироби з пластику 

(мультибоксів) ЗОШ №40;
- придбана меблі для середньої групи "Б" ДНЗ №132 "Казка";
- придбано телевізор з діагоналлю не менше 42 дюйми із інтерфейсом для 

підключення до комп'ютера для 3-Д класу ЗОШ №48;
- придбано телевізор з діагоналлю не менше 42 дюйми із інтерфейсом для 

підключення до комп'ютера для З-Б класу ЗОШ №48;
- придбано комп'ютер (ноутбук) з інтерфейсом для підключення до телевізора 

для 4-Б класу ЗОШ №40;
- придбано комплект для зберігання методичної літератури для ДНЗ №101;
- придбано телевізор з діагоналлю не менше ніж 42 дюйми із інтерфейсом для 

підключення до комп'ютера та освітлювальних ламп для 6-В класу ЗОШ №40;
- придбано комплект шаф для одягу для кабінету №106 ЗОШ №40;
- придбано комплект меблів для зберігання методичної літератури для ДНЗ

№ 101;

- придбано кольоровий принтер та дві дошки одноповерхневі "Стандарт-1" 
розміром 2000x450 для 3-В класу ЗОШ №40 (кабінет 404);

- придбано комп'ютер, принтер, а також вироби з пластику (бокси) для 1-А 
класу ЗОШ №40;

- виготовлено та встановлено дві вхідні двері в під'їзд №2 житлового будинку 
по вул.Курортній, 14;

- придбано комплект шкільних парт зі стільцями для 2-В класу ЗОШ №43;
- придбано телевізор з діагоналлю не менше 42 дюйми для 2-В класу ЗОШ 

№48;
- придбано ноутбук для забезпечення навчального процесу ЗОШ №6;
- придбано книгу "Друг" для шкільних бібліотек науково-методичному 

центру;
- надано матеріальну допомогу мешканцям міста, які опинилися у скрутному



становищі;
- виконано ремонт під'їзду житлового будинку по пров.Корабелів, 19;
- придбано вітрильний човен для КДЮСШ "Комунарівець".

8. У звітному періоді громадяни висловлювали наступні актуальні питання та 
проблеми щодо:

- взаємовідносин з ТОВ «Місто для людей Миколаїв».
- неравномірності розподілення фонду розвитку міського бюджету по районах та 

виборчих округах міста;
- невиконаня річних планів робіт департаментом ЖКГ;
- неефективного використання бюджетних коштів;
- невирішенності питання безпритульних собак.

9. Пропозиції щодо покращення роботи міської ради:
- розробити та прийняти Стратегію розвитку м.Миколаєва на 2017-2035 роки;
- розробити та затвердити новий Генеральний план міста;
- розробити та прийняти Програму економічного і соціального розвитку міста на 

3-5 років, яка би відображала реальні перспективи розвитку міста за цей період;
- розробити та прийняти Бюджет розвитку міста на З роки;
- розробити транспортну модель міста і провести модернізацію транспортної 

системи міста;
- розробити та затвердити комплексні схеми розміщення тимчасових споруд і 

зовнішньої реклами в місті;
- вважати пріоритетними питання енергозбереження, в першу чергу у бюджетній 

сфері;
- вважати пріоритетними питання створення зелених зон у місті;
- забезпечити гласність, відкритість, планомірність, законність діяльності 

виконавчих органі Миколаївської міської ради.


