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Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з 
метою інформування виборців про свою діяльність, отримання зворотної інформації, 
залучення громадян до розв’язання проблем місцевого значення, подаю письмовий 
звіт про свою роботу.

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, вважаю 
роботу по благоустрою виборчого територіального округу № 49, участь у пленарних 
засіданнях сесій Миколаївської міської ради та роботу в постійній комісії, а тому на 
особистому та постійному контролі тримаю рішення міської ради з питань, що 
належать до повноважень комісії.

У 2017 році брала участь у 23 пленарних засіданнях сесій Миколаївської міської 
рада, на яких було надано 21 протокольне доручення. Також, за зазначений період 
увійшла до складу таких робочих груп та тимчасових комісій :

- Робоча група з аналізу причин неприбуткової діяльності суб’єктів 
господарювання;

- Робоча група з питань формування пропозицій щодо визначення об’єктів, на які 
буде спрямовано субвенцію з державного бюджету на придбання соціального 
житла для осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування.

- Робоча групи з відбору об’єктів для участі у співфінансуванні капітального та 
поточного ремонту житлового фонду м. Миколаєва.

- Координаційна група з питань громадського бюджету м. Миколаєва.
- Робоча група з питань вивчення введення поромових тарифів на послуги по 

утриманню будинків та споруду місті Миколаєві.

За звітній період на особистий прийом громадян звернулося 61 громадянин, з 
яких 47 звернень вирішено позитивно. До органів місцевого самоврядування було 
направлено 178 депутатських звернень. Найбільш актуальними питаннями за звітній 
період стали:

- Стан автомобілях доріг;
- Стан житлового фонду;
- Питання транспортного сполучення;
- Питання стосовно можливого закриття ЗОШ № 12, через відсутність системи 

автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу;
- Щодо спрощення процедури приватизації;
- Особисті звернення;

У 2017 році були проведенні роботи з поліпшення стану соціально - важливих 
закладів
Завершені роботи з капітального ремонту приміщення СДЮСШОР з велоспорту за 
адресою вул. Привільна 43а, розпочаті роботи з капітального ремонту харчоблоку



ЗОШ № 12, розпочата реконструкція приміщення під розміщення сімейної 
амбулаторії ЦПМСД №5 вул. Привільна 41, та розпочаті роботи з капітального 
ремонту приміщення Бібліотеці-філіалу №13 для дорослих.

Роботи по благоустрою виборчого територіального округу № 49
У 2017 році було виконано 3 капітальні ремонти дорожнього полотна у 
приватному секторі

- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Привільній
- Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду по вул.. Привільній № 

71а, 716
- Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду по вул. Привільній № 

73а,736
- Поточний ремонт тротуару вздовж будинків № 71а,716,73а,736 по вул. 

Привільній
- Встановлення дитячого майданчика по вул.ІЕкіавжній ріг вул. Ком. 

Мартинюка
- Встановлення дитячого майданчика по вул. Привільній біля будинку №43а
- Відновлення зовнішнього освітлення по 12 вулицям мікрорайону.
- Заміна вікон у під’їздах 14 багатоповерхових будинках.

За рахунок депутатських коштів

Для ЗОШ № 12 були 
направлені кошти на 
заміну вікон та на-

75,000 тис. грн. придбання меблів для 
класу з хімії

ДНЗ № 87 55,000 тис.грн для покрашення матеріально -  
технічної бази закладу.

ДНЗ № 68 54,000тис.грн. для заміни вікон в 
закладі.

Дитяча музична школа 
№ 8 -

23,000 тис.грн на придбання 
плазмового телевізору та 
ноутбуку.

Дитяча бібліотека №9 12,000 тис грн для придбання 
стаціонарного ПК.

Міський притулок для 
людей похилого віку та 
інвалідів -.

25,000 тис. грн на поліпшення 
матеріально -  технічної 
бази закладу.

ДЮСШ № 5 з 
веслування

15,000 тис грн. для придбання байдарки.

З повагою,
депутат Миколаївської міської ради О.В. Кісельова


