
ЗВІТ
про роботу депутата Миколаївської міської ради VII скликання

Суслової Тетяни Михайлівни 
за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року

1. У звітному періоді відбулося 18 пленарних засідання сесій Миколаївської міської ради, з яких я брала участь у 17.Головні питання, в підготовці та обговоренні яких я брала безпосередню участь:- про повернення до комунальної власності земельної ділянки біля буд. 42 по вул. Ген. Карпенка та підготовка документів щодо утворення на цій земельній ділянці рекреаційної зони;- головувала в тимчасовій контрольній комісії Миколаївської міської ради з перевірки законності розміщення та функціонуванню АЗС по вул. Генерала Карпенка, поблизу морехідної школи;- брала участь у розгляді судової справи щодо рішення міської ради про розірвання договору оренди землі від 25.05.2015 №19859 і скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 07.07.2015 №56/17-4031;- була членом робочої групи по розробці Положення про громадський бюджет м. Миколаєва та міської програми «»Громадський бюджет м. Миколаєва на 2017-2020 роки. Є членом координаційної ради.2. Входжу до складу постійної комісії міської ради з питань охорониздоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.У звітному періоді відбулося 33 засідання постійної комісії, у роботі 31 з них я брала участь.3. Одним з найважливіших напрямків діяльності депутата є безпосередня робота з виборцями на виборчому окрузі.У звітному періоді мною було проведено 24 особистих прийомів громадян в адміністрації Заводського району. Неодноразово зустрічалась з виборцями безпосередньо на окрузі.Під час зустрічей на мою адресу надійшло 36 письмові звернення від громадян і організацій міста. З метою відпрацювання питань, які були визначені виборцями у зверненнях, та виконання депутатських повноважень



мною було підготовлено 53 депутатських запитів на адресу посадових осіб місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств і установ міста.Внаслідок моїх депутатських звернень, були виконані наступні роботи:- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Ген. Карпенка53; - капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Спортивної до будинків по вул. Ген. Карпенка;- поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів біля буд.12А, 24, 26,28,32 по вул. Ген. Карпенка;- ремонт тротуарів по вул. Ген. Карпенка біля буд, 20,16,18.Попри те, що всі ці об'єкти було заплановано на 2016 рік, їх виконання відбулося тільки в 2017 році.З об'єктів на 6 окрузі, які було включено в план Департаменту ЖКГ ММР ще на 2016р, залишилися в 2017році невиконаними капітальний ремонт покрівель будинків, 55 по вул. Генерала Карпенка та вул. Леваневців, 25/9. Ремонт покрівлі будинку, 51 по вул. Генерала Карпенка перенесено на 2018 рік.4. Нажаль, ні один з об'єктів запропонованих мною до виконання у 2017 році не було включено до планів департаменту ЖКГ та адміністрацією Заводського району.5. У звітному періоді за рахунок коштів міського бюджету передбачених на виконання доручень виборців було зроблено наступне:- поліпшена матеріально-технічна база міського центру реабілітації дітей-інвалідів;- поліпшено умови утримання у міському притулку громадян похилого віку;- встановлено нові вікна у ЗОШ №22 ;- надано матеріальну допомогу на лікування;- виконано ремонтні роботи у будинках на 6-му окрузі.6. Під час спілкування громадяни висловлювали наступні актуальні питання та проблеми стосовно:- стурбованості з приводу побудови на окрузі ще одного об'єкту підвищеної екологічної та техногенної небезпеки - АЗС;- виключення із тарифу ЖЕКів поточного ремонту житлового фонду;- невиконання департаментом ЖКГ робіт, які було заплановано на 2017р;- нерівномірності розподілення фонду розвитку міського бюджету по



районах і виборчих округах міста;- неефективного використання бюджетних коштів.7. Пропозиції щодо покращення роботи міської ради:- забезпечити гласність, відкритість, планомірність, законність діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів;- розробити і прийняти Стратегію розвитку м. Миколаєва;- розробити і прийняти Програму економічного і соціального розвитку міста у відповідності до Стратегії розвитку;- розробити і затвердити новий Генеральний план міста та Зонінг ;- розробити нову редакцію Концепції екологічного розвитку м. Миколаєва;- розробити та затвердити проекти землеустрою рекреаційних зон міста;- розробити паспорти рекреаційних зон міста;- провести інвентаризацію зелених насаджень в місті;- розробити та прийняти стратегію поводження з відходами.
31.03.2018 року Т.М.Суслова


