
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання

Хачатурова Артема Едуардовича

по територіальному виборчому округу №4 
за період з 10.12.2020 по 14.12.2021

Фракція : «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА ֊  ЗА ЖИТТЯ»
Дата набуття повноважень 
депутата:

10.12.2021

Телефони: 0687135996
E-mail: akha. 16.07.79@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: httpsv/www.facebook.com/profile.php?000968355204 !^!،؛

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

Присутність на сесіях Ради: 15 пленарних засіданнях
Кількість прийнятих рішень 
Ради:

Всього радою прийнято: 1552 рішень 
Особисто підтримано: 1419

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

4

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

2

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат: Входив до складу постійної комісії з 

питань економічної та інвестиційної 
політики, планування бюджету 
планування бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку, 
підприємництва, надходження 
бюджету та використання 
бюджетних коштів було 29 засідань, 
був присутній на всіх до моменту 
ротації.

Кількість засідань 
постійної комісії:

3 моменту
входження до складу комісії з питань 
економічної та інвестиційної 
політики,планування бюджету 
планування бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку, 
підприємництва, надходження 
бюджету та використання 
бюджетних коштів 29 засідань 
3 моменту входження до складу 
постійної комісії з питань екології, 
природокористування, просторового 
розвитку, містобудування, 
архітектури будівництва, 
регулювання земельних відносин 7 
засідання.

mailto:16.07.79@gmail.com
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Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

Відвідав 25 засідань постійної 
комісія з питань економічної та 
інвестиційної політики,планування 
бюджету планування бюджету, 
фінансів та соціально-економічного 
розвитку, підприємництва, 
надходження бюджету та 
використання бюджетних коштів

Відвідав 7 засідання постійної комісії 
з питань екології, 
природокористування, просторового 
розвитку, містобудування, 
архітектури будівництва, 
регулювання земельних відносин

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

Робоча група щодо розроблення 
міської цільової програми розвитку 
річок та маломірного судноплавства 
у місті Миколаєві до 2023 року.

Член депутатської групи «За здорове 
місто»

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Громадська приймальна міської 
організації політичної партії 
«Опозиційна Платформа -  За 
Життя», вул. Спаська, 60-6, 3-я 
середа місяця з 13:00 до 15:00

-
Прийнято громадян:

8

Отримано заяв, скарг: Близько 6

Депутатські
звернення,
запити,

Кількість
звернень/запитів/запитань:

4

запитання Отримано відповідей: 4



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

внутрішньоквартальних проїздів по 
вул. Погранична, 238,238/1, 240, 
240/1,242, 242/1,244, 246 
Ремонт дорожнього покриття 
ділянки по пров.Квітневий

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

Виїзний візит та слухання 
жителями вул. Миколаївської

14 грудня 2021 рДата складання звіту

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


