Звіт
депутата Миколаївської обласної ради сьомого скликання
Соколова Михайла Володимировича
У відповідності до ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
інформую про свою депутатську діяльність за звітний період 2017 року.
Загальні відомості: Соколов Михайло Володимирович, 1967 року
народження, обраний депутатом Миколаївської обласної ради на виборчому
окрузі № 15 (Врадіївський район Миколаївської області) від Миколаївської
обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання« Батьківщина».
Після обрання увійшов до складу фракції «Всеукраїнське об'єднання
«Батьківщина».
Член постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування,
бюджету, фінансів та інвестицій.
Член Погоджувальної ради, президії Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Адреса особистої громадської приймальні:
54029, м. Миколаїв, вул..Шосейна, буд. 50.
Електронна пошта: SMV.RADA@GMAIL.COM
За звітний період депутатської діяльності приймав участь в переважній
більшості пленарних засідань сесій Миколаївської обласної ради.
Перебуваючи в статусі депутата, голови фракції «Всеукраїнське об'єднання
«Батьківщина» Миколаївської обласної ради вживав всі можливі заходи по
вирішенню проблемних питань, не тільки в рамках громад, обмежених
територією виборчого округу, а й по всій області. В якості члена постійної
депутатської комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій приймав участь в роботі більшості засідань комісії,
Президії обласної ради, робочих групах, тимчасових комісіях та, безпосередньо,
на сесіях обласної ради.
Основним завданням для себе, як депутата Миколаївської обласної ради,
ставив насамперед створення в області умов для покращення інвестиційного
клімату та залученню реальних міжнародних інвестицій в економіку
Миколаївської області.
При підготовці питань та під час пленарних засідань обласної ради було
ініційовано та вирішено ряд важливих питань, а саме:
- Направлено звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної

Ради України щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських
земель в Україні з метою захисту Конституційних інтересів народу;
- Ініційовано та прийнято звернення фракції «Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина» Миколаївської обласної ради щодо необхідності проведення
Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу земель
сільськогосподарського призначення в Україні, та як наслідок, в результаті
спільних дій Верховна Рада України вже в дев'ятий раз продовжила мораторій на
продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року;
Протягом року були скеровані депутатські звернення до наступних
державних органів правоохоронної та виконавчої влади, приватних установ та
організацій, а саме:
1.Голові Миколаївської Обласної Державної Адміністрації
2.Начальнику управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА
3.Прокурору Миколаївської області
4.Миколаївському міському голові
5.Керівнику департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОДА
6.Керівнику головного управління національної поліції в Миколаївської області
7.Директору департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради
8.Керівникам інших підприємств та організацій, розташованих на території
виборчого округу.
Інформація стосовно моєї депутатської роботи систематично висвітлювалась
в ефірі Миколаївської обласної телерадіокомпанії НТРК, телеканалі «Олта ТВ»,
електронних та друкованих ЗМІ Миколаївської області та соціальних мережах і
кожен виборець мав можливість контролювати ситуацію, вчасно на неї реагувати
та оперативно оцінювати мою роботу.
Звіт перед виборцями за проведену роботу, як депутата обласної ради за
звітний період було проведено 13 лютого 2017 року. Для більш широкого
охоплення виборців звіт висвітлювався в ефірі регіональної ТРК «Олта ТВ».
Серед найбільш актуальних доручень виборців Врадївського району:
звернення мешканців селища Врадіївка, які мають право на отримання майнової
частки (паю), проте з деяких об’єктивних причин не реалізували свого права на
отримання в натурі майнової частки (паю) у загальному пайовому фонді СТОВ
"Агрофірма Україна";
Для працівників освіти Врадіївського району було організовано виїзний
семінар до Польші, м.Вроцлав в рамках освітньої програми обміну школярів.
Всі кошти депутатського фонду, в сумі 300 тисяч гривень, на підставі
звернення районного відділу освіти та батьків школярів, було витрачено на
ремонт покрівлі Врадіївської ЗОШ №1.

За період 2017 року провів 48 прийомів громадян, як виїзних зустрічей, так і в
громадських приймальнях «ВО «Батьківщина» в м. Миколаєві та
смт. Врадіївка. Щоденно виборці мали змогу звернутись в мою громадську
приймальню з актуальними питаннями та проблемами, які їх непокоять. За
звітний період надійшло 176 письмових звернень від мешканців області та
колективних звернень. Звернення виборців, в основному стосувались:надання
соціальної матеріальної допомоги, правової та юридичної допомоги, благоустрою
міст і сіл Миколаївської області, житлово-комунальних питань, інфраструктури
новостворених ОТГ області – закриття та реорганізації учбових та медичних
закладів.
У складі фракції «Батьківщина» в обласній раді брав участь в обговоренні та
прийнятті рішень з питань недопущення підняття тарифів на житлово-комунальні
послуги; покращення стану доріг в області та направленні звернень до Президента
України, Кабінету Міністрів та профільних міністерств
06.05.2018 року
Депутат Миколаївської обласної ради
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