
З В І Т

про роботу депутата Миколаївської міської ради VII скликання 
за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.

(Кантора Сергія Анатолійовича)

Місце та час проведення звіту:
6 лютого 2020 року, о 16-00.
Підлітковий клуб « Орієнтир», м. Миколаїв, гір. Центральний, 8-Б

Кількість виборців, які були присутні: приблизно 80 чол.

Найбільш актуальні питання та проблеми, висловлені під час зустрічі:
1. Стан сфери житлово-комунальних послуг (аварійний стан дахів, 

перекриття будинків, систем водопостачання та водовідведення, 
незадовільний стан автомобільних доріг та внутрішньо-квартальних 
проїздів;

2. Відсутні або зламані дитячі та спортивні майданчики у дворах будинків 
та місті загалом;

3. Заміна лічильників подачі води в системах опалювання;
4. Встановлення приладів обліку газу;
5. Заміна аварійних труб водопостачання у підвалах будинків;
6. Ремонт та новірка приладів обліку теплопостачання;
7. Реставрація старих парканів;
8. Ремонт аварійних фасадів будинків;
9. Заміна старих вікон та дверей у під’їздах;
10. Крокування та зпил аварійних дерев та приведення до ладу зелених 

насаджень у дворах та місті;
11. Відсутність належного грошового забезпечення у населення для 

отримання медичних послуг, їх якість;
12. Проблеми, що виникають від розміщення пунктів громадського 

харчування безпосередньо біля житлових будинків;
13. Перспективи розвитку фізичної культури та спортивної інфраструктури 

в місті;
14. Надання транспорту для відвідування різноманітних заходів;
15. Надання адресної матеріальної допомоги;
16. Надання будівельних матеріалів для ремонтів різних об’єктів (під’їздів, 

шкільних приміщень тощо).

Кількість виборців, яких було прийнято на особистих прийомах -  300
чол.
Кількість скарг та заяв, які надійшли на ім’я депутата -  300.



- з них вирішено позитивно особисто депутатом - 407 заяви; ще 104 заяви 
знаходяться в стадії прийняття рішень головними розпорядниками коштів 
ММР, за результатами депутатських звернень.

Пропозиції щодо покращення роботи міської ради
1. Поквартальний звіт (заслуховування інформації) на сесії ММР про 

роботу виконавчого комітету, про виконання бюджету та рух коштів за 
основними розпорядниками, про роботу комунальних підприємств та 
рух коштів на їх рахунках.

2. Поквартальне оновлення інформації щодо виконання бюджету 
основними розпорядниками коштів на с

12 березня 2020 р. 
(дата)


