
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Ковтун Олександр Олександрович 

по територіальному виборчому округу № 1 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021р.

Фракція : Політична партія «Партія Шарія»
Дата набуття повноважень 
депутата:

10.12.2020

Телефони: +380636684642
E-mail: aleksandr.kovtuiK^sharii .com.ua
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/profile.php7icEH 00007032468277

Інформація про активність депутата ради

Сесії Ради Кількість сесій Ради: 11 сесій Ради, 15 пленарних засідань сесій Ради
Присутність на сесіях 
Ради:

14 пленарних засідань сесій Ради

Кількість прийнятих 
рішень Ради:

всього -  1552
кількість прийнятих рішень Ради депутатом 
Миколаївської міської ради VIII скликання О. 
Ковтуном - 1246

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:

Постійної комісії міської ради 
з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, благоустрою міста, 
промисловості, транспорту, енергозбереження, 
зв’язку, інформаційних технологій та 
діджиталізації

Кількість засідань 
постійної комісії:

31

Кількість засідань 
постійної комісії 
відвідав депутат:

27

Ініціював висновків 
комісії

211 з 564

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

Член тимчасової контрольної комісії 
Миколаївської міської ради VIII скликання для 
розробки регламенту Миколаївської міської ради 

Член тимчасової контрольної комісії 
Миколаївської міської ради VIII скликання для 
проведення перевірки якості послуг з організації 
харчування дітей;

https://www.facebook.com/profile.php7icEH


Член робочої групи для вивчення питань розробки 
та внесення змін до рішення міської ради від 
24.12.2020 №2/35 «Про затвердження Регламенту 
ММР VIII скликання»;

Член робочої групи щодо розробки міської цільової 
програми розвитку річок та маломірного 
судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року;

Член робочої групи щодо відселення жителів 
Заводської, 35;

Член робочої групи з розробки проекту програми 
Молодіжної політики на 2022-2025 роки;

Прийом
громадян

Прийомний день, місце 
та години прийому:

Щосереди з 11:00 до 14:00 по вул. М.Морській, 
108, к. 7, 2 поверх

Прийнято громадян: 61

Отримано заяв, скарг: 35

Депутатсь
кі
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запита
нь:

64

Отримано відповідей: 64

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

https://www.facebook.com/profile.php?id=l 00007032 
468277

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

мешканців міста проводились 
роботи з:

Прискорення відновлення 
дорожнього покриття після 
проведення ремонтних 
робіт комунальними 
підприємствами; 
Прискорення відновлення 
дорожнього
внутрішньоквартального 
проїзду (вул. Крилова 21, 
27, 29);
Допомога в кронуванні 
аварійних зелених 
насаджень;
Допомога в ремонті труби 
та встановленні колодязя на 
Озерній;
Заміна міжповерхових 
вікон (Крилова 40/1);

https://www.facebook.com/profile.php?id=l


Прискорення питання 
вивозу стихійних звалищ на 
території району; 
Ініціювання та супровід 
питання щодо переміщення 
контейнерів по вулиці 
Андреева
Супровід зі встановлення 
знаків пішохідної зони у 
дворах по вулиці Озерній; 
Ініціація проектів рішень 
щодо звернень до 
Президента щодо 
недопущення підвищення 
тарифів на комунальні 
послуги;
Ініціація проекту рішення 
виконкому щодо переходу 
на індивідуальне опалення 
малоквартирних будинків; 
Прискорення закриття ряду 
аварійних колодязів;

- Прискорення робіт з покосу 
трави та прибирання листя 
за рядом адрес;

Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради 
тощо)? Якщо так, то коли, які заходи та з яких 
питань?

Ініціація наради з планування 
робіт адміністрацією Заводського 
району ММР на 2022-2024 рр за 
пропозиціями депутатів міської 
ради. 9 липня 2021 року та 24 
вересня 2021 року у будівлі 
Адміністрації Заводського району. 

Зустріч з активом партії та звіт з 
виконаної роботи за перше 
півріччя 2021 року -  18.09.21 у 
конференц-залі готелю 
Олександрівський.

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

Онлайн презентація на каналах 
партії

10.12.2021Дата складання звіту

0 .0 . Ковтун

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


