
Звіт
депутата Миколаївської міської ради VIII скликання

Туріци Андрія Володимировича
по територіальному виборчому округу № 5

за період з 10. 2.2020 року по 23.11.2021 р.
Фракція : позафракційний
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020 року
Телефони: 067-510-51-51; 067-617-44-88
E-mail: deputat.turitsarffiqmail.com
Сторінка в соціальній мережі:

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 Туріца А.В.- 
1000

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

2

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

На сесіях міської ради 
обговорювалися питання щодо 
виконання попередніх рішень ради

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

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

Кількість засідань 
постійної комісії:

31

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

27

Ініціював висновків комісії? 24 з 564

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

1. Робоча група щодо розроблення 
міської цільової програми розвитку 
річок та маломірного судноплавства 
у місті Миколаєві до 2023 року
2. Тимчасова комісія з питань 
перевірки фінансово-господарської 
діяльності МКП «Миколаївводока 
нал»
3. Тимчасова контрольна комісія для 

проведення перевірки якості надання 
послуг з організації харчування дітей



у навчальних закладах міста, 
фінансово-господарської діяльності 
Комунального виробничого 
підприємства по організації 
харчування у навчальних закладах за 
2019 - 2021 роки
4. Робоча група 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»
5. Тимчасова комісія із розв’язання 
проблемних питань забезпечення 
прав мешканців гуртожитків на 
житло

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Друга середа місяця з 11:00 до 14:00 
Інгульська районна в м. Миколаєві 
адміністрація, пр-т Богоявленський, 1

Прийнято громадян: 462

Отримано заяв, скарг: 36

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

44 депутатських звернення

Отримано відповідей: 37

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

відсутні

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі:
Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради 
тощо)? Якщо так, то коли, які заходи та з яких 
питань?

Виходи на округ 5.
Дит ячі майданчики, дороги, кровлі

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

Публікація на сайті

Інша інформація (за наявності):

?з. // ՜г® 'і/

Андрій Туріца

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

/підпис/


