
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Єрмолаєва Андрія Вадимовича 

по територіальному виборчому округу № 2 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0630130423
E-mail: а 1 ndrey@gmail .com
Сторінка в соціальній мережі: Фейсбук сторінка

https ://www. facebook.com/a 1 ndrey

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 11 сесій Миколаївської міської ради 

VIII скликання, та 15 пленарних 
засідань сесії Миколаївської міської 
ради VIII скликання

Присутність на сесіях Ради: Був присутній на всіх пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської 
міської ради VIII скликання

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради

Участь в обговоренні, прийнятті 
та в організації виконання рішень 
Ради, її органів, а також доручень 
виборців свого виборчого 
округу:

Брав участь в обговоренні та 
прийнятті рішень на пленарних 
засіданнях Ради.

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

Постійна комісія міської ради з 
питань економічної і інвестиційної 
політики, планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного 
розвитку, підприємництва, 
наповнення бюджету та 
використання бюджетних коштів

Кількість засідань 
постійної комісії:

35

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

31

Ініціював висновків комісії? Брав участь в обговоренні питань та 
ініціював висновки постійної комісії, 
а саме:
- щодо необхідності підготовки та 
направлення звернення до 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції (протокол № 1  
від 18.12.20);
- департаменту архітектури та 
містобудування Миколаївської 
міської ради винайти можливість 
отримання додаткових коштів на 
судовий збір за рахунок проведення 
внутрішнього перерозподілу 3 
загального фонду міського бюджету 
(прот окол № 13 від 09.04.21).



Членом яких інших 
комісій/робочих груп є депутат 
(перерахувати назви, посади):

1) Член робочої групи для вивчення 
питань розробки та внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 
№ 2/35 «Про затвердження 
Регламенту Миколаївської міської 
ради VIII скликання»
(згідно розпорядж ення міського  
голови від 09.11.2021 № 366р);
2) Член наради з капітального 
ремонту тротуару по вул. 
Водопровідній, 24, 26, 28;
3) Член наради з планування робіт 
адміністрацією Заводського району 
Миколаївської міської ради на 2022- 
2024 роки за пропозиціями депутатів 
міської ради.

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

вул. Адміральська,20 каб. №368, 1-а 
та 3-я п’ятниця місяця з 9:00 до 
12:00.

Прийнято громадян:
29

Отримано заяв, скарг: 20
Депутатські
звернення,
запиті.і,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань: 19

Отримано відповідей: 11

Інтернет -  посилання про депутатську діяльність 
та позицію (або у який спосіб та як висвітлювалась 
позиція депутата):

Створена Фейсбук сторінка 
https://www.facebook.com/alndrey

Дата складання звіту (  ) }  \ >  1 > 1  (

Депутат
Миколаївської міської ради
VIII скликання / / / /  Єрмолаев А.В.

https://www.facebook.com/alndrey

