
ЗВІТ ДЕПУТАТА
Миколаївської міської ради VII скликання 28 виборчого округу 

Картошкіна Костянтина Едуардовича

Звітній період: 01.01.2018 -  31.12.2018р.

Місце та час проведення звіту:

25.03.2019. -  конференцзал НДВ пров.Кобера 13а- присутні 210 чол.

26.03.2019. -  конференцзал НДВ пров.Кобера 13а -  присутні 141 чол.

26.03.2019. -  технічний кабінет ДП НВЮГ «Зоря»-«Машпроект» -  присутні 

172 чол.

27.03.2019. -  технічний кабінет ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» -  присутні 

182 чол.

Найбільш актуальні питання та проблеми, висловлені під час зустрічей:

• Недостатня кількість автобусів на маршруті № 87. Робітники не мають 

змоги вчасно дістатися на роботу, а пенсіонери -  на дачі;

• Встановлення індивідуальних лічильників газу у багатоквартирних 

будинках;

• Ремонт дороги Лимани-Лупарево, проблеми рейсових перевезень за 

маршрутом № 114;

• Пільговий проїзд у маршрутних автобусах для пенсіонерів;

• Платна (220 грн.) перевірка МКП «Миколаївводоканал» поквартирних 

лічильників води;

• Проблема безпритульних тварин;

• Черги в АТ «Миколаївобленерго» (звірка даних, видача квитанцій);

• Оплата комунальних платежів у банках (пенсіонери не вміють 

користуватися терміналами, а консультантів не вистачає);

• Неналежне прибирання прилеглих територій багатоповерхових 

будинків, несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів в 

приватному секторі;



• Ремонт покрівель, каналізаційних мереж та випусків;

• Питання нарахування субсидій на комунальні платежі;

• Ремонт доріг області;

• Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул.Турбінна, 28 Армії;

• Проведення робіт по благоустрою та освітленню зелених зон біля 

центральної прохідної заводу та «Дубки» (вул.Космонавтів -  ріг 

вул.Турбінної);

• Ремонт внутрішньоквартальних проїздів (вул.Південна 72, 74, 76, 

пр.Миру З, 5, 7, 16а, вул.Молодогвардійська 57, 576, 59, 61, 63, 65), 

тротуарів (вул.Миколаївська, вздовж будинків 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 

пр.Миру 9а, вул.Миколаївська 7/1).

Кошти, виділені на виконання депутатських повноважень, були 

направлені:

- Міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів -  46 000

грн. для придбання причепу для автомобіля, господарчих товарів, 

медзасобів особистої гігієни для підопічних притулку.

- Комунальному закладу Миколаївської міської ради «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» - ЗО 800 грн. на придбання 

оргтехніки для сімейних лікарів.

- Міській лікарні швидкої медичної допомоги -  70 000 грн. на

придбання хірургічного інструментарію.

- Управлінню соціальних виплат і компенсацій Інгульського району -  

20 000 грн. на придбання кондиціонеру, комп’ютерної техніки та меблів.

- Дошкільному навчальному закладу №10 — 50 000 грн. на придбання 

двоярусних ліжок.

- Бібліотеці-філіалу №8 Централізованої бібліотечної системи для 

дорослих м.Миколаєва -  18 000 грн. для придбання столів-кафедр для 

обслуговування читачів.



Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступеня №19 — 20 000 гри. на придбання 

оргтехніки.

Комунальному житлово-експлуатаційному підприємству «Зоря» - 

20000 грн. на ремонт та утримання житлового фонду.

Філіалу бібліотеки для дітей №5 -  15 000 грн. для придбання дитячої 

художньої літератури.

Миколаївській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів «Академія 

дитячої творчості» - 25 000 грн. на благоустрій території навчальних 

приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною 

формою навчання.

Миколаївській гімназії №41 -  20 000 грн. на поточний ремонт 

спортивної зали.

Центру реінтеграції безпритульних громадян -  15 200 грн. на

придбання зимового одягу та взуття.

Кількість виборців, яких було прийнято на особистих прийомах: 146 чол. 

Кількість скарг та заяв, які надійшли на ім’я депутата: 63.

- з них вирішено позитивно особисто депутатом: 5 /.

Депутат Миколаївської міської ради Картошкін К.Е.


