
ЗВІТ ДЕПУТАТА 
Миколаївської міської ради VII скликання 28 виборчого округу 

Фракція «Блок Петра Порошенко» 

Картошкіна Костянтина Едуардовича 

Звітній період: 01.01.2017 - 31.12.2017р. 

Місце та час проведення звіту: 

- технічний кабінет ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» - 13.04.2018 

Кількість виборців, які були присутні: 86 чол. 

Кількість виборців, яких було прийнято на особистих прийомах: 106 чол. 

Кількість скарг та заяв, які надійшли на ім'я депутата: 46, у тому числі 

14 колективних скарг. 

- з них вирішено позитивно особисто депутатом: 21 

Частина звернень стосувалася роз'яснень діючих нормативних актів, 

консультації з яких були надані або в усній формі одразу, або, через деякий 

час, у письмовій формі. Інші звернення були переадресовані відповідним 

підрозділам міської ради, або комунальним підприємствам. Переважно усі 

звернення, які стосувалися порушень діючих нормативних актів були 

виконані. Звернення до департаменту ЖКГ, які потребують значних 

фінансових ресурсів, передані для включення в бюджет ЖКГ м.Миколаєва на 

2017-2018 роки. 

У 2017 році на окрузі було проведено наступні роботи по благоустрою: 

- капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вул.О.Кошового 

1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а. 

- капітальний ремонт тротуару по вул.Миколаївська, вздовж обласної 

дитячої лікарні, до перехрестя вул.Театральна. 

- капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду 6.11 по 

вул.Миколаївська. 



Згідно поданих депутатських заяв та заяв громадян виконано 

департаментом ЖКГ: 

- капітальний ремонт покрівлі по вул. 1 Лінія 25 

- ремонт систем каналізації та водопостачання по пр.Миру 5 

- капітальний ремонт покрівлі по вул.Миколаївська 8а (протипожежну 

обробку буде виконано у 2018р.) 

- виконані проекти та отримані позитивні висновки експертиз для 

капітального ремонту покрівель по вул.28Армії 15, вул.Миколаївська 

4а 

- ремонт частини покрівлі над кв.29 по вул..28Армії 2 

- ремонт димовентканалів по вул.Миколаївська 10а 

- ремонт димовентканалів по вул.Миколаївська 10 

- ремонт покрівлі та фасаду по пр.Миру 8 

Виконано: 

- ремонт 4-х козирків по вул.Молодогвардійська 576 

- ремонт входу у І під'їзд по вул.Молодогвардійська 576 

- ремонт 3-х козирків по вул.О.Кошового 2 

- придбано матеріал для ремонту 2-х козирків по пр.Миру 18а 

Кошти, виділені на виконання депутатських повноважень, були 
направлені: 

- Міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів - 20 000 

грн. на потреби притулку. 

- Комунальному закладу Миколаївської міської ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» - 20 000 грн. на придбання медичного 

інструментарію. 

- Школі вищої спортивної майстерності - 30 000 грн. на придбання 

байдарок-одиначок. 

- Міській лікарні №3 - 20 000 грн. на придбання медичного обладнання, 

дез. камери. 



- Управлінню соціальних виплат і компенсацій Інгульського району -

20 000 грн. на придбання кондиціонерів та комп'ютерної техніки. 

- Міській лікарні швидкої медичної допомоги - 50 000 грн. на придбання 

медичного обладнання. 

- Міській дитячій лікарні №2 - 20 000 грн. на придбання медичного 

обладнання. 

- Центру реінтеграції бездомних громадян - 10 000 грн. на придбання 

одягу та взуття. 

- Міській лікарні швидкої медичної допомоги - 20 000 грн. на придбання 

медичного обладнання. 

- Комунальному житлово-експлуатаційному підприємству 

Миколаївської міської ради «Зоря» - 25 000 грн. на придбання 

металоконструкцій та будівельних матеріалів для ремонту та 

облаштування козирків над входами в під'їзди (вул.Молодогвардійська 

576, пр.Миру 18а, вул.О.Кошевого 2, 4а, 3 під'їзд ), а також на придбання 

матеріалів для підготовки будинків до опалювального сезону. 

- Дитячому навчальному закладу №10 (вул.Миколаївська 24а) - 15 000 

грн. на придбання тканини для пошиття дитячих ковдр на ліжка. 

Для покращення умов та підвищення ефективності учбового процесу в 

НВК №1 «Семиквіточка», НВК №2 «Зоря», які знаходяться на території 28 

виборчого округу, для обладнання кабінетів інформатики мною за власні 

кошти було придбано: 

НВК №2 «Зоря»: ПК -10 штук, мережеве обладнання, МФУ на суму 90362 

гривень; НВК №1 «Семиквіточка»: 9 ноутбуків та мережеве обладнання на 

суму 94599 гривень. 

В подальшій своїй діяльності і надалі намагатимусь приділяти 

максимум уваги найскладнішим проблемам сьогодення, втілювати в життя 

поставлені переді мною завдання, прислухатись до побажань виборців. 

Ж._ Депутат Миколаївської міської р а д К а р т о ш к і н К.Е. 


