
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Мартиросова Станіслава Вікторовича 

по територіальному виборчому округу № 7 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : І Іолітичної партії «Європейська Солідарність»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0677366129
E-mail: martyrosov(2؛gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/martyrosov

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 11 сесій Миколаївської міської ради 

VIII скликання, та 15 пленарних 
засідань сесії Миколаївської міської 
ради VIII скликання

Присутність на сесіях Ради: Був присутній на всіх пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської 
міської ради VIII скликання

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

—

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

Брав участь в обговоренні та 
прийнятті рішень на пленарних 
засіданнях Ради.

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

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

Кількість засідань 
постійної комісії:

٦՜7

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат: *  і
Ініціював висновків комісії? Брав участь в обговоренні більшості 

висновків профільної постійної 
комісії.

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

1) Член робочої групи 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»
(згідно розпорядлсення м іського  
голови від 09 . 11.2021  № 3ббр);
2) Член/Конкурсної комісії 3 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадського суспільства на 
виконання міської програми 
«Молодіжна політика» на 2019-2021

https://www.facebook.com/martyrosov
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роки, я ким.надається фінансова 
підтримка.за рахунок бюджетних 
коштів؛؛
1(згідно розпорядж ення м іського  
го.іови ‘՝■від 12.02.2021 № 2 7р) ;
ДІЙлеД конкурсної комісії 3 
визначення програм (проектів, 
заходів) ١ сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення, 
розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка з бюджету 
Миколаївської міської територіальної 
громади
(згідно ріш ення виконавчого  
коміт ет у від 26.05.2021 N3441);
4) Член робочої групи з оптимізації 
структури виконавчих органів 
Миколаївської міської ради 
(згідно розпорядж ення м іського  
гоновн від 24.09.2021 № 309р);
5) Член тимчасової контрольної 
комісії Миколаївської міської ради 
VIII скликання для проведення 
перевірки фінансово-господарської 
діяльності МКП
«Миколаївводоканал» за 2019-2020 
роки
(ст ворено згідно ріш ення м ісько ї 
ради  від 02.02.2021 № 3/7).

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

і|| Адміністрація Інгульського району 
(пр. Богоявленський.1) каб. №2. 1-а 
середа місяця з 13:00 до 16:00. гел. 
0677366129;

2՛яш١м1Іістрація корабельного 
району (пр. Богоявленський.314) 
каб.№113. 2-а середа місяця з 9:00 до 
12:00:

3. Адміністрація Заводського району 
(вул. Погранична. 9) каб. №1, 3-а 
середа місяця з 9:00 до 12:00;

4. Адміністрація Центрального 
району (вул. Інженерна. 1) каб. №101. 
4-а середа місяць з 9:00 до 12:00.

Прийнято громадян: 23 ،,№ ՝м;щ '

Отримано заяв, скарг: і' 20: ؛
Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань: І ؛؛;  ; з٥

і.
і: ؛

Отримано відповідей: г 29 !؛! .

Інтернет -  посилання про депутатську діяльність ЬПр5:/№\\٦\'. lacebook.com/martyrosov



та позицію (або у який спосіб та як висвітлювалась 
позиція депутата):

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі: ՛ ,і . і. :■؛ ؛ :Iі..؛ і؛■.,؛ І. ,

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

• ՛ •٠ ؛ 1; , ؛ ، :ї , ՛ ؛ ؛ ՛؛ . V

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

"

Інша інформація (за наявності):

/ V/ ، ^٥

Мартиросов С.В.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


