
Звіт депутата Микода'їнсько'.' міської ради ٧ا  I ا  скликання 
Кіма Віталія Олександровича 

٠ І0 територіальному виборчому окруї'у №6 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : 1І О Л І Т И Ч І І О Ї  партії « ('Л У Ї А 1ІЛЕО/ІУ»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.200
Телефони:

Сторінка؛  соціальній мережі:

063 683 90 00
Е -таіІ: ppsluga2020@pmail.c0 m

https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/

ради ؛اا ؛ا І.і(|)ормаі.ія про ак. ПВІІІС11> дену I
Сесії 1١адп Кількість сесій Ради: 11 сесій/ 15 пленарних засідань сесії Миколаївської 

міської ради V III скликання.
Присутність на сесіях 
Ради:

11 пленарних засідань сесії Миколаївської місько'і' 
ради V III скликання.

Кількістьприйнятих 
рішень Ради:

1552 рішення міської ради.

Кількість особисто 
інідійованих сесійних 
питань:

٥

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

Приймав участь в обговоренні проектів рішень на 
пленарний сесіях ради та на засіданнях комісій.

Комісії
Рад..

Членом якої постійної 
комісії є депутат:

Постійна комісія '؛ питань екології, 
природокористування, просторового розвитку, 
архітектури і будівництва, регулювання земельних 
відносин.

Кількість засідань 
постійної комісії:

37

Кількість засідань 
постійної комісії 
відвідав депутат:

1

Ініціював висновків 
комісії?

()

Членом яких інших 
комісій/робочих і рун 
с депута т
(перерахувати назви, 
посади):

Прийом
громадян

Прийомний день, 
місце та години 
прийому:

вул. Шевченка. 56/3. останній понеділок місяця '؛ 
16:00 до 18:00.

. . ֊  - -

Прийнято громадян: За ' З В І Т Н И Й  період було прийнято 89 громадян.
О тримано заяв, скарг: ОтриманО 72 заявП та скарни ( О С Н О І І Н І  питання - 

вирішення комунальних проблем ٦՝а надання 
матеріальної допомоги). на кожне '3 яких була 
нідго'говлена вичерпна та грунтовна відповідь.

Депутатськ Кількість 93

mailto:ppsluga2020@pmail.c0m
https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/


і звернення, звернень/запит ів/запи
запити, тань:
запитання Отримано відповідей: 81

Постійне висвітлення діяльності:

Соціальні мережі та ЗМІ міста Миколаєва. За 
останній місяць:

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

«Есть над чем работать вместе»: Руководство 
Николаевской области обсудило с президентом 111 "3 
перспективные социальные проекты 

https://news.pn/ru/public/264287

«Мы оптимисты»: Глава Николаевской 01 А Ким 
рассказал о планах в марте вывести николаевский 
аэропорт на самоокупаемость 

https://ne\\ s. pn/ru/pol itics/264207

«Расслабляться сейчас очень рано»: Глава ОГА Ким ،٠

перспективах выхода Николаевщины из «красной
зоны» - https://news.pn/ru/public/263905

Губернатор Ким заявил, ч то берет на себя
ответственность за сферу спорта, и анонсировал
кадровые изменения -
https://nevvs.pn/ru/politics/263641

«Проект окупи тся через несколько лет»: на
«Николаевоблтеплоэнерго» презентовали
обновленные котельне -
https://news.pn/ru/politics/263643

Николаев и область получили И 16.4 миллиона на
компенсации и жилье для участников А ГО и
внутренне перемещенных лиц ֊
https://news.pn/ru/money/263640

На Николаевщине на борьбу с коронавирусом 
дополнительно направят Й37 миллионов. ֊ глава ()1 А 
Ким

https://news.pn/ru/money/263458

Губернатор Николаевщины Ким: «Японский» мост —  это 
уже реальность» -
https://nikvesti.com/news/politics/232871
«Я не боюсь критики. Есть, чем гордиться», —  губернатор
Ким о своей работе во главе Николаевской области ֊
https://nikvesti.com/news/politics/233021

Щодо цін на газ та початку опалювального сезону
https://www.facebook.eom/VitaliiKimODA/photos/a.1153149 ؛
23938427/256999523103299/
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Про залучення виборців га виконання депутатських обов’язків:
Ін(؛)ормація про роботу у виборному 
окрузі:

Брав участь у вивченні та обговоренні питань 
та проектів рішень міської ради, переважно 
розроблених Управлінням земельних ресурсів 
міськради та звернень юридичних і фізичних 
осіб, наданих Управлінням земельних ресурсів 
та Управлінням містобудування й архітектури 
щодо оформлення правових документів на 
земельні ділянки: брав участь ٠١ публічних 
заходах з нагоди міських і загальнодержавних 
свят, меморіальних дат: підтримував 
ветеранські організації, літніх людей та 
маломобільні групи населення

Чи проводилися депутатом публічні заходи 
(круглі столи. слухання 1؛ комісіях, 
конференції’, наради тощо)? Якщо так. то 
коли, які заходи та '؛ яких питань?

Підсумки року на майданчику «Talk to» 
https:/ / www.voutu be.com /watch?v=6Xu2l6HH-

٠3c"&t=2s..........................................

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

Місце проведення звіту, з огляду на 
карантинні заходи в умовах пандемії COVID- 
19. засоби масової інформації м. Миколаєва. 
Зауваження та пропозиції від виборців 
стосовно діяльності міської ради та ї ї  органів - 
відсутні.

Інша інформація (за наявності): 3 метою забезпечення виконання обов'язків 
депутата міської ради щодо звітування про 
свою роботу перед виборцями (стаття 16 
Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад»), я. депутат Миколаївської 
міської ради Кім Віталій Олександрович, 
повідомляю наступне: основною формою 
спілкування з виборцями г особисті зустрічі у 
трудових колективах підприємс тв, установ та 
організацій - заплановані та ситуативні під час 
роботи на окрузі.

< P Z / 4 . J L /

ВІІЛ.ІІЙ KIM

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
V III скликання

http://www.voutu

