
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 

Кантора Сергія Анатолійовича

по територіальному виборчому округу №2 
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Фракція : Позафракційний
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0674659291
E-mail: deputat.mkrada@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: -

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: Протягом звітного періоду відбулося 11 сесій 

Миколаївської міської ради VIII скликання (15 
пленарних засідань сесій)

Присутність на 
сесіях Ради:

Був присутній на 10 пленарних засіданнях

Кількість прийнятих 
рішень Ради:

Загальна кількість прийнятих рішень Ради за 
звітний період становить 1552, особисто мною 
підтримано на пленарних засіданнях сесій 438 
рішень

Кількість особисто 
ініційованих 
сесійних питань:

За звітний період ініціював розробку 4 проектів 
рішень Миколаївської міської ради:
1. Про включення до переліку об’єктів малої 
приватизації комунальної власності Миколаївської 
міської територіальної громади, що підлягають 
приватизації шляхом продажу на аукціонах, 
об’єкта незавершеного будівництва ֊  поліклініка 
на 1100 відвідувачів з блоком відновлювального 
лікування, який розташований на земельній 
ділянці по 3 Слобідській (Дзержинського), 49/10 
(з-§5-059) - проект розміщено на офіційному сайті 
міської ради та розглянуто на засіданнях 
постійних комісій міської ради;
2. Про затвердження Програми розвитку футболу в 
місті Миколаєві на 2021-202 роки ($-£8-059) -  наразі 
проект розміщено на офіційному сайті міської 
ради;
3. Про розробку Програми розвитку футболу в 
місті Миколаєві на 2021-2025 роки (з-£8-059) ֊  за 
результатами розгляду даного проекту на засіданні 
сесії 01.10.2021 рішення не прийнято, наразі 
проект проходить обговорення на засіданнях 
постійних комісій міської ради;
4. Про створення комунального підприємства 
Миколаївської міської ради «Муніципальний 
футбольний клуб «Миколаїв» (8-£8-063) - за 
результатами розгляду вказаного проекту на 
засіданні сесії 21.10.2021 рішення прийнято.

Участь в 
обговоренні, 
прийнятті та в

Протягом звітного періоду брав участь в 
обговоренні проектів рішень Миколаївської міської 
ради (в тому числі і соціально значущих, зокрема,
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організації 
виконання рішень 
Ради, її органів, а 
також доручень 
виборців свого 
виборчого округу:

щодо внесення змін до бюджету Миколаївської 
міської територіальної громади на 2021 рік, щодо 
встановлення ставок місцевих податків) як на 
засіданнях постійних комісій міської ради так і 
на пленарних засіданнях сесій міської ради.
На постійній основі як депутат Миколаївської 
міської ради попередніх та чинного скликання, 
опікуюся розвитком і підтримкою спорту в цілому, а 
футболу особливо, в місті Миколаєві; як голова 
наглядової ради AT «ЗАВОД «ЕКВАТОР» - 
опікуюся ГС МФК «Миколаїв». Зважаючи на 
зазначене, ініціював розробку Програми розвитку 
футболу в місті Миколаєві на 2021-2025 роки з 
метою підтримки вказаного напряму спорту та 
його популяризації серед мешканців міста.

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:

25

Ініціював висновків 
комісії?

Протягом 2021 року як депутат міської ради 
активно брав участь в обговоренні порушених 
питань на засіданнях постійної комісії, а також 
ініціював розгляд низки питань, зокрема:
1) 19.01.21 Інформація щодо створення робочої 
групи з вивчення обставин прийняття рішення 
виконавчого комітету від 23 грудня 2020 року 
№ 1287 «Про встановлення розміру батьківської 
плати за організацію харчування у закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти».
Висновок комісії: Прийняти до відома інформацію 
депутата Миколаївської міської ради 
Миколаївського району Миколаївської області VIII 
скликання Кантор С.А. щодо створення робочої 
групи з вивчення обставин прийняття рішення 
виконавчого комітету від 23 грудня 2020 року 
№ 1287 «Про встановлення розміру батьківської 
плати за організацію харчування у закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти».
2) 26.01.21 Інформація щодо відсутньої правки в 
оприлюдненому на сайті рішенні міської ради від 
24.01.2021 №2/32 «Про бюджет Миколаївської 
міської територіальної громади на 2021 рік», 
стосовно затвердження головними розпорядниками 
бюджетних коштів кошторисів на 2021 рік та 
фінансування бюджету розвитку (крім видатків, що 
здійснюються за рахунок кредитних коштів) після 
погодження 3 постійною комісією.
Висновок постійної комісії: зняти питання з 
розгляду постійної комісії у зв’язку з вирішенням



відповідного питання.
3) 16.02.21 Звернення щодо надання рекомендації 
головним розпорядникам бюджетних коштів, а саме: 
представити на розгляд постійної комісії матеріали, 
необхідні для розгляду та погодження фінансування 
відповідних статей бюджету розвитку. Висновки 
постійної комісії:
։.Департаменту фінансів Миколаївської міської ради 
надати на постійну комісію перелік головних 
розпорядників бюджетних коштів.
2.Головним розпорядникам бюджетних коштів надати 
на наступне засідання постійної комісії пропозиції 
щодо розподілу бюджету розвитку.
4) 10.08.21 Звернення щодо передбачення у бюджеті 
коштів на додаткову фінансову підтримку 
ГО МФУ «Миколаїв» у сумі 3 млн. грн. та ГО МБУ 
«Миколаїв» у сумі 2 млн. грн.
Висновок постійної комісії:
1. Міському голові О. Сєнкевичу та заступнику 
міського голови А. Петрову розглянути звернення 
депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Кантора С.А., віднайти вказані суми коштів та 
врахувати дане звернення при розробці проекту 
рішення міської ради про перерозподіл бюджету 
Миколаївської територіальної громади.
2. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради 
надати на розгляд постійної комісії інформацію щодо 
коштів, які були передбачені в міському бюджеті на 
2021 рік в цілому, на які статті міського бюджету 
кошти вже були виділені в 2021 році, та на які саме 
потреби громадських організацій такі кошти були 
використані.
5) 12.10.21 Звернення щодо надання рекомендацій 
головним розпорядникам бюджетних коштів стосовно 
об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів, на 
яких виконуються капітальні ремонти. За 
результатами розгляду звернення прийнято наступний 
висновок комісії:
головним розпорядникам бюджетних коштів в 
місячний термін:
1. Провести ревізію (аудит) об’єктів незавершеного 
будівництва та об'єктів, на яких виконуються 
капітальні ремонти.
2. Визначити перелік об’єктів, продовження робіт на 
яких необхідно призупинити через відсутність 
необхідного фінансування.
3. При формуванні бюджету на 2022 рік передбачити 
фінансові ресурси на консервацію розпочатих робіт на 
об’єктах, щодо яких буде прийняте рішення про 
призупинення робіт через відсутність необхідного 
фінансування.
4. Законсервувати розпочаті роботи на об'єктах, щодо 
яких буде прийняте рішення про призупинення робіт 
через відсутність необхідного фінансування.
5. Переглянути наявну проектно-кошторисну 
документацію (ПКД) об'єктів, щодо яких буде 
прийняте рішення про продовження робіт на предмет 
зменшення кошторисної вартості.



6. У бюджеті-2022 та наступних років передбачити 
кошти на завершення робіт по об'єктах, стосовно яких 
буде прийняте рішення про продовження робіт (з 
урахуванням перегляду ПКД та нової кошторисної 
вартості робіт).

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

1. Голова тимчасової комісії для розробки 
проектів Регламенту Миколаївської міської ради 
Миколаївського району Миколаївської області VIII 
скликання. Положення про постійні комісії 
Миколаївської міської ради Миколаївського району 
Миколаївської області VIII скликання та надання 
пропозицій щодо складу постійних комісій міської 
ради, органів міської ради
2. Робоча група з оптимізації структури виконавчих 
органів Миколаївської міської ради
3. Член депутатської групи Заводського району
4. Тимчасова комісія з питань перевірки фінансово- 
господарської діяльності МКП «Миколаївводоканал»
5. Робоча група 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»

Прийом
громадян

Прийомний день, 
місце та години 
прийому:

1 -й та 3-й четвер місяця
вул.Декабристів,58 (спорткомплекс “Екватор”) з 16:00 
до 18:00

Прийнято громадян: 348
Отримано заяв, скарг: ЗО

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/
запитань:

38

Отримано відповідей: 38
Інтернет -  посилання про 
депутатську діяльність та 
позицію(або у який спосіб та як 
висвітлювалась позиція депутата):

Позиція депутата висвітлюється на пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської міської ради та 
засіданнях постійних комісій міської ради, також під 
час зустрічей з виборцями тощо.

Ппо залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому 
окрузі:
Чи проводилися депутатом публічні 
заходи (круглі столи,слухання в 
комісіях, конференції, наради тощо)? 
Якщо так, то коли, які заходи та з 
яких питань?

Депутатом Кантором С.А. було ініційовано та 
організовано проведення круглого столу на тему 
«Миколаївський футбол: вчора, сьогодні, завтра», 
який відбувся 22.10.21 в культурно-спортивному 
центрі «Екватор». В засіданні круглого столу 
взяли участь представники місцевої влади 
(заступник міського голови, заступник голови 
облдержадміністрації, депутати Миколаївської 
міської ради), представники футбольної спільноти 
всеукраїнського рівня ֊  президент Професіональної 
футбольної ліги України, головний редактор 
журналу «Футбол», представники футбольної 
місцевої спільноти -  обласної та міської асоціації 
футболу, директори та тренери спортивних шкіл,



вболівальники та ветерани футболу.
Під час проведення заходу обговорювалися існуючі 
проблемні питання в сфері футболу в місті та 
шляхи їх вирішення, бачення подальшого розвитку 
футболу (як аматорського, дитячого так і 
професійного футболу) в місті Миколаєві.

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

У зв’язку з розповсюдженням захворюваності на 
гостру респіраторну інфекцію, спричинену СОУШ- 
19, та запровадженням на території міста 
Миколаєва «червоного» рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУШ-19, звіт депутата Миколаївської 
міської ради VIII скликання Кантора С.А. 
розміщено для ознайомлення на офіційному сайті 
Миколаївської міської ради (https://mkrada.gov.ua)

Інша інформація (за наявності): Інформація про проведену роботу на виборчому 
окрузі за звітний період:

1) покращення об’єктів інфраструктури: 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 
Образцова;
2) благоустрій місць загального користування:

встановлення пісочниці на дитячому 
майданчику за адресою вул. Морехідна, 7; 
виготовлення та встановлення лавок для 
мешканців будинків пр. Центральній 6в, 86; 
виготовлення та встановлення лавок, 
облаштування даху на під’їздах будинку пр. 
Центральний, 16;
встановлення металевих вхідних дверей до 
під’їзду за адресою вул. Нікольська, 8-5; 
встановлення водостічної труби на будинку 
вул. Обсерваторна, 2;

3) розвиток матеріальної бази закладів освіти, 
медицини, культури, спорту: надання будівельних 
матеріалів для проведення ремонтних робіт в 
приміщенні спортивного дитячого клубу ГО 
«Кайрос- Олімпік», підтримка ГС «МФК 
«Миколаїв».

25.11.2021Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

https://mkrada.gov.ua

