
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Карцева Миколи Вячеславовича 

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

Фракція : Політична партія «Партія Шарія»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: +380971316886
E-mail: nikolai.kartsev(5)sharij. com.ua
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/NKartsev/

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 15

Присутність на сесіях Ради: 13

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

Всього радою прийнято: 1552 рішень 
Особисто підтримано: 1270 рішень

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань: °
Участь в обговоренні, прийнятті 
та в організації виконання рішень 
Ради, її органів, а також доручень 
виборців свого виборчого 
округу:

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

Постійна комісія з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, культури, туризму, 
молоді та спорту

Кількість засідань 
постійної комісії:

20

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

17

Ініціював висновків комісії Приймав участі у обговоренні 
формуванні більшості питань, що 
розглядалися на засіданні постійної 
комісії.

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

Член тимчасової контрольної комісії 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання з питань реорганізації 
служб соціального захисту щодо 
організації надання якісних 
соціальних послуг на території 
Миколаївської територіальної 
громади;

Член робочої
групи з оптимізації структури 
виконавчих
органів Миколаївської міської ради;

Член робочої групи з питань 
підготовки проекту міської 
комплексної програми захисту прав

https://www.facebook.com/NKartsev/


дітей «Діти Миколаєва» на 2022.2024 
роки;

Член громадської комісії з житлових 
питань при виконкомі Миколаївської 
міської ради;

Член комісії з розв'язання 
проблемних питань забезпечення 
прав мешканців гуртожитків на 
житло;

Член тимчасової контрольної комісії 
з питань реорганізації служб 
соціального захисту щодо організації 
надання якісних соціальних послуг 
на території Миколаївської 
територіальної громади;

Міська комісія з питань звільнення 
громадян від сплати за надання 
соціальних послуг;

Член журі відкритого архітектурного 
конкурсу на кращу проектну 
пропозицію твору
меморіального мистецтва - пам’ятки 
загиблим морякам-підводникам 
ВМФ поблизу заводу ім. 61 
Комунара в м. Миколаєві.

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Щопонеділка по вул. М.Морській, 
108, к. 7, 2 поверх

Прийнято громадян: 50

Отримано заяв, скарг: ЗО

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

62

Отримано відповідей: 62

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

https://www.facebook.com/NKartsev/

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі: Протягом року за звернення 

мешканців міста проводились 
роботи з:

Прискорення відновлення 
дорожнього покриття після 
проведення ремонтних робіт

https://www.facebook.com/NKartsev/


٠

комунальними 
п і дприємствами; 
Прискорення відновлення 
дорожнього
внутрішньоквартального 
проїзду (пр. Центральний 
226);
Ініціація та проведення робіт 
з ремонту тротуарів (Бузький 
Бульвар, вул. Даля);
Ініціація та проведення 

робіт з ремонту перехрестя 
вулиці Кузнецької та 
М. Морської;
Коронування аварійних 
зелених насаджень; 
Ліквідація жахливих умов 
праці в приймальному 
відділенні БСМП пов’язаних 
з накопичення людей без 
особливого місця 
проживання у нічний час; 
Супровід процедури 
передачі на баланс КП 
«Миколаїв-водоканал» 
мереж водопостачання (вул. 
Погранична 43);
Заміна міжповерхових вікон 
(бузький бульвар 1а); 
Супровід отримання 
допомоги на проведення 
операції;
Відновлення роботи ліфта (Г. 
Гонгадзе ЗО);
Заміна каналізаційного 
випуску з метою уникнення 
підтоплення підвалу 
нечистотами (Чкалова, 97);

- Супровід у проведенні робіт 
з відновлення якіру мінний 
загороджувача «Колхозник»; 
Проведення дії з передачі на 
баланс КП «ЕЛУ Автодоріг» 
безхазяйної ливневої 
каналізації;
Перешкоджання проведенню 
дії з незаконного 
будівництва;
Ініціація внесення змін до 
проектів виконкому щодо 
порушення прав пенсіонерів 
при користування 
громадським транспортом.

Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради

Ініціація наради з планування робіт 
адміністрацією Заводського району



١24 рр за 
пута і їв міської

дія на каналах

10.12.2021

М.В. Карцев

тощо)? Якщо так, то коли, які заходи та з яких ММР на 20٦ ՜
питань? пропозиція.՝.

ради
Форма/спосіб (зазначити день, місце, час та кількість Онлайн пре л-
присутніх виборців) проведення звіту: партії

Дата складання звіту

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


