
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Степанця Юрія Леонідовича 

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

Фракція : Політичної партії «Слуга Народу»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0935442223
E-mail: Stepanetsmk(o),gmail. com
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/yura.stepanets

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 9 пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської міської 
ради VIII скликання

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради 
кількість прийнятих рішень Ради 
депутатом Миколаївської міської ради 
VIII скликання Степанцем Ю.Л. - 
1107

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 
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:

22

Ініціював висновків комісії? 218 із 564
Членом яких інших 
комісій/робочих груп є депутат 
(перерахувати назви, посади):

1) Член Координаційної ради з питань 
Громадського бюджету м. Миколаєва
2) Член Робочої групи з оптимізації 
структури виконавчих органів 
Миколаївської міської ради
3) Член Наради з капітального ремонту 
дитячого та спортивного майданчика 
по вул. 
Генерала Карпенка, 75, 77
4) Член Міського комітету 
забезпечення доступності осіб з 
інвалідністю та інших мало мобільних 
груп населення до об’єктів соціальної

https://www.facebook.com/yura.stepanets


та інженерно-транспортної 
інфраструктури
5) Член Робочої групи з розробки 
проекту міської цільової програми 
«Молодіжна політика» на 2022-2025 
роки
6) 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»
(створено згідно ріш ення міської ради  
від 02.02.2021 №3/7).

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

вул. Шнеєрсона,39, кожний другий 
четверг місяця з 16:00 до 18:00

Прийнято громадян: 82
Отримано заяв, скарг: 72

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

65

Отримано відповідей: 60

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

офіційна сторінка в соціальній мережі: 
Фейсбук сторінка
https://www.facebook.com/yura.stepanets

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

Через незадовільний стан міської 
інфраструктури до потреб осіб з інвалідністю 
мною було ініційовано розробку програми 
«Миколаїв без бар’єрів» та розроблено ряд 
заходів щодо поліпшення данної проблеми.
У складі робочої групи було проведено 
моніторинг закладів, установ та організацій 
комунальної власності на предмет доступності 
та розроблено ряд рекомендацій щодо 
вирішення зазначеної проблеми та підготовлено 
повноцінну презентацію з пооб’єктним 
переліком. В ході моніторингу було 
передбачено виділення КОШТІВ 3 міського 
бюджету на реалізацію зазначених 
рекомендацій.
Направлено ряд звернень щодо кронування 
дерев, освітлення, дотримання правил 
благоустрою,дотримання ДБН в ході 
будівництва та ремонту тротуарів, 
встановлення лавок та урн вздовж бульварної 
частини по вул. Чкалова.
Надано рекомендації щодо влаштування плитки 
вздовж проспекту Центрального та перевірено 
хід робіт.
Ініційовано виділення коштів та капітально 
відремонтовано дитячий спортивно-ігровий 
майданчик по вул. Генерала Карпенко 75,77.

https://www.facebook.com/yura.stepanets


Сумісно з виборцями розробили та подали 
проекти до «Громадського бюджету 2022», а 
саме «Інклюзивний простір на березі річки», 
«Інклюзивний дитячий майданчик “Ми різні-ми 
рівні”», «Ремонт тротуару біля школи №57», 
«Дитячий майданчик “Автомістечко”».
Ініціював виділення коштів на капітальний 
ремонт тротуарів вздовж магістральних шляхів 
та вздовж прилягаючих вулиць, зокрема ремонт 
тротуару по вул. Даля 11 (Морський ліцей). 
Ініціював збільшення видатків на капітальний 
ремонт квартир для людей з інвалідністю, що 
пересуваються на кріслі колісному.

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

Були проведені зустрічі на територіальному виборчому 
окрузі №7 та у громадській приймальні за адресою вул. 
Шнеєрсона,39, з виборцями та громадськими 
організаціями.
Членство у Міському комітеті забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктури.
Організація моніторингу комітетів забезпечення 
доступності осіб з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури.

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

У мережі Інтернет.

Інша інформація (за наявності): Територіальний виборчий округ №7

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


