
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Янтаря Андрія Олександровича 

по територіальному виборчому округу № 5 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0662122681
E-mail:
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/AndreiYantar

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 13 пленарних засіданнях сесії 
Миколаївської міської ради VIII скликання

Кількість прийнятих 
рішень Ради:

1552 рішення міської ради

Кількість особисто 
ініційованих сесійних 
питань:

2
- Про засудження вчинку депутата Миколаївської 
міської ради VIII скликання Невінчанного М.А.;
- Про Звернення депутатів Миколаївської міської 
ради VIII скликання до Верховної Ради України, 
Президента України та Кабінету Міністрів України 
щодо розробки та прийняття Закону України «Про 
колабораціонізм»

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 економічної і 
інвестиційної політики, планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного розвитку, 
підприємництва, наповнення бюджету та 
використання бюджетних коштів

Кількість засідань 
постійної комісії:

35

Кількість засідань 
постійної комісії 
відвідав депутат:

32

Ініціював висновків 
комісії?

Брав участь в обговоренні питань та ініціював 
висновки постійної комісії, а саме:
- департаменту праці та соціального захисту 
населення Миколаївської міської ради розглянути 
можливість створення магазинів в яких будуть 
обслуговуватися малозабезпечені верстви населення 
із залученням депутатів міської ради (за бажанням) 
(протокол № 7 від 09.02.21);
- щодо раціонального використання бюджетних 
коштів на утримання пам’ятників в м. Миколаєві

https://www.facebook.com/AndreiYantar


(протокол № 9 від 23.02.21);
- щодо виключення з переліку видатків бюджету 
розвитку на 2021 рік встановлення вуличної 
скульптури, а саме: макету Хоральної синагоги, у 
зв’язку з тим, що відповідну вуличну скульптуру 
заплановано встановити біля аварійної будівлі за 
адресою вул. Фалєєвська, 9-Б. В свою чергу 
запропонував виділити відповідні кошти на ремонт 
дитячої музичної школи №8 (протокол № 13 від 
09.04.21);
- щодо проведення капітального ремонту даху 
будівлі по вул. Миколаївська, 9 м. Миколаєва за 
програмою реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства м. Миколаєва (протокол 
№ 35 від 23.11.21).

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

1) Член тимчасової контрольної комісії 
Миколаївської міської ради VIII скликання з питань 
реорганізації служб соціального захисту щодо 
організації надання якісних соціальних послуг на 
території Миколаївської територіальної громади 
(створено згідно рішення міської ради від 11.03.2021 
№4/9).

Прийом
громадян

Прийомний день, місце 
та години прийому:

вул. Лягіна,4, офіс №410, 1-а та 3-я п’ятниця місяця 
з 15:00 до 17:00, (після закінчення оголошеного 
локдауну)

Прийнято громадян: 7
Отримано заяв, скарг: 18

Депутатсь
кі
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запита
нь:

21

Отримано відповідей: 15

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

ЬЧр8://ш١у١у.1асеЬоок.сот/ргоШе.р1ір?іс1:=1000215354 
61679

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

округу:
- 22 травня (Паркова, 40) ֊  7 чоловік;
- 12 червня на стадіоні СК «Зоря» (вул. 
Олейника, 36) - 100 чоловік;
- 18 липня (Кобера, 13) ֊  10 чоловік

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

- Всеукраїнський турнір з 
паверліфтингу "Залізна Нація 7" - 29 
травня;
- Культурно-спортивний фестиваль 
«Вітовські ігри» - 12 червня;
- Футбольний турнір пам'яті Дениса



Янтаря ֊11 вересня;

Брав участь:
- автопробіг до Дня Державного 
прапора України - 23 серпня; 
-патріотичний марш присвячений Дню 
Незалежності України -  24 серпня;
- всеукраїнська акція «Шаную воїнів, 

біжу за героїв України» - 28 серпня;
- покладання квітів на миколаївських 
кладовищах загиблим героям- 28 
серпня;
- патріотична хода та покладання квітів 
пам'ятнику «Героїв Небесної Сотні» - 
21 листопада, в День Гідності та 
Свободи;
- покладання квітів на меморіал в День 
пам'яті жертв голодомору ֊  27 
листопада;

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

У зв’язку з карантинними обмеженнями 
звіт буде опублікований в соціальній 
мережі РасеЬоок
(https://www.facebook.com/AndreiYantar)

Інша інформація (за наявності):

Дата складання звіту . / { .  2 , 0 2̂ /

Янтар А.О.

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

https://www.facebook.com/AndreiYantar

