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про роботу депутата Миколаївської міської ради VII скликання 
за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

(ПЛ.П. депутата) Горбуров К.Є

Місце та час проведення звіту мкр.Варварівка - ЯОТТТ №60: Центр Дозвілля 

«Промінь», вул. Адміральська 19.

Кількість виборців, які були присутні 327.

Найбільш актуальні питання та проблеми, висловлені під час зустрічей:

1 .Будівниптво дитячого садка в мкр.Варварівка.

2. Встановлення знаку «Увага! Діти!». «Лежачий поліцейський» бітя переходу 

до ЗОШ№61.

3. Питання забезпечення мешканців мікрорайону питною водою.

4.Завершення ремонту двору, спортивної зали, опалювальної системи в школі 

№60.

5. Проведення робіт по освітленню ВУЛИПЬ.

6. Вирішення питань заміни вікон у будинках, ремонту дахів, опалювальних 

систем.

7. Реконструкпія пам’ятного знаку «Якір» в сквері мкр.Варварівка на честь 75 

річнипі звільнення м.Миколаєва.

8. Вирішення питання будівниптва трьох критих зупинок для пасажирів 

маршруток №3 «Сади 1- Центральний ринок» по вул.Очаківській.

9. Вирішення питання збереження Варварівської дитячої музичної школи.

Кількість виборців яких було прийнято на особистих прийомах ^

Кількість скарг та заяв, які надійшли на ім’я депутата 79.

- з них вирішено позитивно особисто депутатом ^



За кошти виділені для здійснення депутатської діяльності були придбані 

фотоапарат та музичний центр для учасників ансамбля «Веселка» - призера 

Все)чфаїнського конкурсу, кухонний комбайн для дитячого садка №74, медичне 

обладнання для лікарень округу, спеціальне електрообладнання для Центру 

Дозвілля «Промінь».

Передано в навчальні заклади три тенісних столи, дитячі іграшки в групи 

подовженого дня.

Приймав участь в організації святкувань початку нового навчального року в 

ЗОШ №60, Дня Перемоги та проведення святкових заходів на підприємствах 

округу №41.

Проведена урочиста зустріч в ЗОШ №60 з воїнами-інтернаціоналістами 

округу.

До Дня Перемоги - 9 травня здійснено поквартирний обхід, вітання ветеранів 

Другої Світової війни з вр)шенням поздоровлень та подарунків.

Організовано прибирання пям'ятного знаку «Якір» в сквері мкр.Варварівка. 

Придбано на суму три тисячі гривень декоративних насаджень, які були 

висаджені за місцем проживання виборців округу по вул. Велика Морська.

Прийняв участь в нагородженні переможців юнацького футбольного турніру 

спортивних шкіл міста, який відбувався на стадіоні мкр.Варварівка.

Вручено 17 Подячних листів мешканцям округу за активну життєву позицію


