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Кількість виборців, які були присутні приблизно 280 осіб 
Найбільш актуальні питання та проблеми, які потребують вирішення: 

1. Стан сфери житлово-комунальних послуг (аварійний стан дахів, систем 
водопостачання та водовідведення, жахливий стан автомобільних доріг 
та внутрішньо квартальних проїздів); 

2. Встановлення дитячих та спортивних майданчиків в дворах, утримання 
та ремонт уже наявних. 

3. Кронування та аварійних дерев та приведення до ладу зелених насаджень 
міста. 

4. Проблема сміття; 

Кількість виборців, яких було прийнято на особистих прийомах: 
Проведено 18 прийомів громадян - 74 людини. 
Кількість зустрічей з виборцями в миколаївських дворах - 36 
Кількість скарг та заяв, які надійшли на ім'я депутата 78 - з них вирішено 
позитивно 55 

За звітний період було надано допомогу закладам охорони здоров'я: 
Лікарні швидкої медичної допомоги, Миколаївській міській лікарні №3, 
Миколаївській міській дитячій лікарні, КЗ ММР ЦПМ СД №3, 
Миколаївській обласній дитячій лікарні, Миколаївському обласному кожно 
- венерологічному диспансеру, поліклінікам. 

Закладам освіти: 
ЗОШ №4, ЗОШ №37, ДНЗ №123, ДНЗ №48, ДНЗ №77, допомога ПТУ №21, 
ДЮСШ (придбання спортивного інвентаря). 

Робота в миколаївських дворах: 
Прикордонна №№47,47-а: асфальтове покриття в міждомових проїздах, 
ремонт тротуарів, установка бордюрів, кронування дерев, заміна покрівлі 
будинків; Прикордонна №43, 43-а: асфальтове покриття в дворі, тротуари, 
установка бордюрів, кронування дерев, заміна покрівлі будинку; Садова 
№46/6: заміна аварійної каналізації, кронування дерев; 3-тя Слобідська 
№107: асфальтове покриття двора, тротуарів і установка бордюрів, 



кронування дерев, встановлення «лежачих поліцейських»; Даля№28: 
дитячий майданчик, заміна вікон в під'їздах на металопластикові; 
Громадянська №42-Б: заміна вікон в під'їздах на металопластикові. 

Громадська діяльність: 
Співпраця з ОСББ та ОСН, організація заходів для жителів округу, 
придбання квитків на концертну програму присвячену 8 березня, закупка та 
роздача новорічних ялинок дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених 
сімей, видача пайків ветеранам та малозабезпеченим сім'ям на свята. 

Присутність депутата на сесійних засіданнях за 2017 рік: 
Присутній - 21 разів; 
Відсутній - 4 разів; 
Відсоток присутності - 84%. 

Присутність депутата на засіданнях постійних комісій Миколаївської міської 
ради в 2017 році: 

Присутній - 25 разів; 
Відсутній - 11 разів; 
Відсоток присутності - 70%. 

Пропозиції щодо покращення роботи міської ради 
1 .Проведення кадрових аудитів в комунальних підприємствах міста; 
2.Системне оновлення інформації щодо виконання бюджету основними 

розпорядниками коштів на сайті ММР. 
3.Визначити пріоритети розвитку міста в усіх напрямках життєдіяльності 

Миколаєва. 


