
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Кучеренко Андрія Віталійовича 

по територіальному виборчому округу: ЄБВО 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
Дата набуття повноважень 
депутата:

10.12.2020

Телефони: 0679591225
E-mail: andrei.kucherenko@sharij.com.ua
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011246462803

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 11 сесій/15 пленарних засідань сесії 

Миколаївської міської ради VIII 
скликання.

Присутність на сесіях Ради: 14 пленарних засідань сесії 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання.

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

1 проект рішення

Участь в обговоренні, прийнятті 
та в організації виконання рішень 
Ради, її органів, а також доручень 
виборців свого виборчого 
округу:

Обговорення та подання пропозицій 
громадян щодо генерального плану 
міста

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

3 питань економічної і інвестиційної 
політики, планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного 
розвиткуО, підприємництва, 
наповнення бюджету та 
використання бюджетних коштів

Кількість засідань 
постійної комісії:

34

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

26

Ініціював висновків комісії? Брав участь в обговоренні 
додаткового фінансування сфери 
медицини та ЖКГ

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

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

Член тимчасової контрольної комісії 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання з переведення
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багатоквартирних житлових будинків 
на індивідуальне опалення;

Член тимчасової контрольної комісії 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання з перевірки діяльності КП 
«Миколаївводоканал»;

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

Член комісії з надання субвенції на 
придбання житла для дітей сиріт;

Член комісії з питань упорядкування 
розміщення об’єктів торгівлі та 
сфери послуг

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

вул. Мала Морська, 108, 2 поверх, 
каб.№7, щопонеділка з 11:00 до 14:00

Прийнято громадян: 61
Отримано заяв, скарг: 35

Депутатські
звернення,

Кількість
звернень/запитів/запитань:

125

запити,
запитання

Кількість звернень/запитів/заяв 
зареєстрованих у канцелярії 
Миколаївської міської ради:

78

Отримано відповідей: 78
Інт.ернет -  посилання про депутатську діяльність 
та позицію (або у який спосіб та як висвітлювалась 
позиція депутата):

На особистій сторінці в Фейсбук: 
https://www.facebook.com/profile.php? 
id=100011246462803 
В особистому телеграм-каналі: 
https ://t.me/kucherenkoandrii

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

дорученням виборців було 
зроблено:

٠ замінені вікна в будинках по 
вул. Південна, 33, вул. 
Південна, 31а, вул. 
Передова, 52в;

٠ відремонтовано тротуар на 
перетині вул. Чайковського 
та вул. Космонавтів;

٠ ініційоване нанесення 
дорожнього переходу та 
знаків обережно діти на 
перетині вул. Залізнична і
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٠

Космонавтів, та вул. 
Космонавтів і провулка 
Радісного;

٠ ініційоване питання щодо 
необхідності ізоляції 
занедбаного будинку 
комунальної власності за 
адресою, пр.
Богоявленський, 10а;

٠ ініційована відміна рішення 
ММР про проведення 
аукціону на земельні ділянки 
навпроти будинків за 
адресою, пр. Богоявленський 
10, 12, 14, 16;

٠ ініційоване зняття з розгляду 
проекту рішення щодо 
виготовлення проекту 
землеустрою біля Нафтобази 
під відстійник для 
великогабаритного 
транспорту 2,4 Га;

٠ замінена системи 
водопостачання, пр. 
Богоявленський, 39;

• відремонтоване освітлення, 
Індивідуальний провулок, 3;

٠ ініційована заміна паркану 
навколо дитячої лікарні №2 
на вул. Рюміна;

٠ написані депутатські 
звернення щодо накриття 
відкритих каналізаційних 
колодязів, кронування дерев 
та ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ в Інгульському 
районі;

• зроблен покіс трави в 
Інгульському районі;

٠ виконаний поточний ремонт 
покрівлі, вул. 
Вінграновського, 43а;

٠ виконаний поточний ремонт 
покрівлі, вул. Чайковського, 
36;

٠ виконаний поточний ремонт 
електричної щитової за 
адресою, вул. Скульптора 
Ізмаілкова, 132.

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

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



Круглий стіл з питання відселення 
мешканців на Космонавтів, 1 -  2021 
року -  23.11.21 у офісі партії Шарія, 
вул. Мала Морська, 108.

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

Онлайн презентація на каналах 
партії

10.12.2021

Андрій КУЧЕРЕНКО

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


