
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Іванова Дмитра Степановича 

по територіальному виборчому округу № 6 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0634672167, 0502595639
E-mail: Ivanov.mmr@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/IvanovDmytro/

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 14 пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської міської 
ради VIII скликання

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради 
кількість прийнятих рішень Ради 
депутатом Миколаївської міської ради 
VIII скликання Івановим Д.С. - 1255

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 
житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, благоустрою 
міста, промисловості, транспорту, 
енергозбереження, зв'язку, 
інформаційних технологій та 
діджиталізації

Кількість засідань 
постійної комісії:

33

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

31

Ініціював висновків комісії? 408 із 564
Членом яких інших 
комісій/робочих груп є депутат 
(перерахувати назви, посади):

1) Член персонального складу 
конкурсного комітету з перевезення 
пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування, 
замовником перевезень на яких є 
виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради;
2) Член засідання організаційного 
комітету для попереднього розгляду 
кандидатур на звання «Почесний 
громадянин міста Миколаєва»;
3) Член робочої групи щодо 
розроблення міської цільової програми

mailto:Ivanov.mmr@gmail.com
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розвитку річок та маломірного 
судноплавства у місті Миколаєві до 
2023 року;
4) Член робочої групи з питання 
обстеження гуртожитку, що 
розташований по вул. Громадянській. 
44А, у зв’язку з внутрішнім 
переплануванням;
5) Член робочої групи з розгляду 
зауважень та пропозицій до проекту 
містобудівної документації ֊  
Генерального плану м. Миколаєва;
6) Член тимчасової контрольної комісії 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання для проведення перевірки 
фінансово-господарської діяльності 
МКП «Миколаївводоканал» за 2019- 
2020 роки
(створено згідно ріш ення міської ради  
від 02.02.2021 №2/7).

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

вул. Архітектора Старова, 6/11, 
щочетверга та щовівторка з 16:00 до 
18:00

Прийнято громадян: 84
Отримано заяв, скарг: 76

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

17

Отримано відповідей: 14

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

офіційна сторінка в соціальній мережі: 
Фейсбук сторінка
https://www.facebook.com/IvanovDmytro/

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі: Територіальний виборчий округ №6
Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради 
тощо)? Якщо так, то коли, які заходи та з яких 
питань?

Були проведені зустрічі на 
територіальному виборчому окрузі 
№6 та у громадській приймальні за 
адресою вул. Архітектора Старова, 
6/11 з виборцями.

Форма/спосіб (зазначити день, місце, час та кількість 
присутніх виборців) проведення звіту:

У мережі Інтернет.

Інша інформація (за наявності): -

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

https://www.facebook.com/IvanovDmytro/

