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РІЧНИМ ЗВІТ
депутата Миколаївської міської ради 

Горбенко Наталі Олексіївни 
за період : грудень 2020 -  листопад 2021

Контактні дані:
Місце роботи, посада: ФОП Горбенко 
Контактний телефон: +3 8 063 5368922 
Електронна адреса: gorbenkon60@gmail.com

Адреса громадських 
приймалень:

Приймальні дні:

вул. Океанівська, 28А/3 прийом мешканців проводиться, за попереднім записом 
за тел.0635368922 (номер громадської приймальні)

Кульбакінський будинок 
культури, вул. Райдужна,38

1-а та 4-а середа місяця з 18:30, за попереднім записом 
за тел.0930006037 (номер помічника-консультанта)

Зустрічі із громадянами:
За звітний період мною проведено 17 особистих прийомів, на яких прийнято 36 громадян.

Крім того, проведено 38 зустрічей з мешканцями виборчого округу.
Найбільш актуальні питання та проблеми, висловлені під час зустрічей:

֊  Питання ЖКГ (в т.ч. ремонт будинків, благоустрій дворів, стан доріг).
-  Покращення пасажирських перевезень в Корабельний район.

Отримано 357 заяв та скарг, з них колективних 42.
81 - заяв та скарг вирішено особисто депутатом.
70 - заяв та скарг спрямовано для вирішення до інших органів та установ.

Депутатські звернення:
Підготовлено та надіслано 287 звернень.

Діяльність у паді:
Відвідано 13 пленарних засідань ради з 15, що складає 86%.
Прийнято 797 рішень ради з 1552.
На сесіях міської ради приймала участь в обговоренні питань порядку денного.

Робота в комісіях:
Обрана до складу постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та 
використання бюджетних коштів. Обрана секретарем цієї комісії.
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Відвідано 28 засідань постійної комісії із загальної кількості в 36, що складає 78% .  
Комісією розглянуто 125 заяв та звернень, вирішено 120, що складає 96% .

Взято участь у роботі тимчасових комісій, а саме: Робоча група з розгляду зауважень та 
пропозицій до проекту містобудівної документації -  Генерального плану м. Миколаєва.

Діяльність в окрузі.
За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки та вирішені наступні проблеми:

֊  Вул.Металургів, 72 ֊  виконані роботи з капітального ремонту покрівлі будинку.
֊  Вул.Океанівська, 14 -  виконані роботи з капітального ремонту покрівлі будинку.
-  Пр.Корабелів, 11 ֊  встановлюються нові енергоефективні вікна в під’їздах будинку.
-  Вул.Океанівська, 58 -  встановлюються нові енергоефективні вікна в під’їздах будинку.
-  Вул.Океанівська, 28 ֊  розроблена проектна документація на ремонт електромереж будинку, 

отримай позитивний висновок експертизи.
-  Вул.Океанівська (непарна сторона) -  розроблена проектна документації на капітальний 

ремонт тротуару від вул. Нац.гвардії, вздовж дитячого садочку, до «Еко-маркету».
֊  Вул.Океанівська, 48 ֊  розроблена проектна документація на капітальний ремонт 

прибудинкової території, виконані роботи з ремонту вхідної групи.
-  Пр.Корабелів, 18А — розроблена проектна документація на капітальний ремонт 

прибудинкової території (з облаштуванням тротуарів та паркувальних карманів для 
автотранспорту).

֊  Пр.Корабелів (непарна сторона від пр.Богоявленського) ֊  виконується ремонт тротуару, 
облаштування парковочного карману, буде виконано облаштування відокремленої 
велодоріжки.

-  Океанівська, 36 -  завершені роботи першої черги капітального ремонту скверу з 
облаштуванням пішохідних та дитячих вело доріжок, дитячих ігрових зон з сучасним 
покриттям , освітлення, встановлення лав, урн.

-  Покращення матеріально-технічної бази чотирьох бібліотек Корабельного району -  кошти 
направлені на придбання сучасної комп’ютерної техніки, обладнання, та інше.

֊  ДНЗ № 139 -  виконані роботи з часткового ремонту аварійної огорожі.
-  ЗОШ № 54 -  розроблена проектна документація на капітальний ремонт шкільного стадіону.
֊  ЗОШ № 1 -  проведена вся необхідна робота для початку виконання капітального ремонту

будинку школи (заміна старих вікон на нові енергоефективні, виконання першочергових 
ремонтних робіт). Початок виконання робіт заплановано на грудень 2021 року, завершення -  
в 2022 році.


