
Рекомендована форма звіту 
депутата Миколаївської міської ради VIII скликання

Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Агабеков Раміль Заур огли

(прізвище, ім'я, по батькові) 
по територіальному виборчому округу № 5 

_________ за період з 10.12.2020 по 10,12.2021_________
Фракція : «СЛУГА НАРОДУ»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0934610530
E-mail: r.agabekov55(2),gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/ramil.agabekov

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 11

Присутність на сесіях Ради: 11

Кількість прийнятих рішень 
Ради: 1552

Кількість особисто 
ініційованих сесійних питань: ֊

Участь в обговоренні, 
прийнятті та в організації 
виконання рішень Ради, її 
органів, а також доручень 
виборців свого виборчого 
округу:

Активно приймав участь в обговоренні 
проектів рішень на пленарний сесіях 

ради та на засіданнях комісій

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

3 питань економічної і інвестиційної 
політики, планування, бюджету, 

фінансів та соціально-економічного 
розвитку, підприємництва, наповнення 
бюджету та використання бюджетних 

коштів
Кількість засідань 
постійної комісії: 34

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат: 32

Ініціював висновків комісії? 1

Членом яких інших 
комісій/робочих груп є депутат 
(перерахувати назви, посади):

Член робочої групи з розробки програми 
«Молодіжна політика на 2022-2024» 

Член конкурсної комісії конкурсу 
проектів та заходів, розроблених 

інститутами громадянського 
суспільства, для виконання яких 
надається фінансова підтримка з 

міського бюджету

Член комісії з пільгового молодіжного 
кредитування

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Кожна 2 та 4 середа місяця з 15:00 до 
17:00 в Адміністрації Інгульського 
району Миколаївської міської ради

https://www.facebook.com/ramil.agabekov


Прийнято громадян: 450 (з них ЗО в громадській приймальні 
та 420 на виїзних зустрічах громадян)

Отримано заяв, скарг: 5!

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

48 + 6 звернень у Contact Center при 
Миколаївській міській раді

Отримано відповідей: 48

Інтернет -  посилання про депутатську 
діяльність та позицію (або у який спосіб та як 
висвітлювалась позиція депутата):

httDs://www.facebook.com/ramil.anabekov,
httDs://www.facebook.com/ZeM٧kolaiv,
httns://voutu.be/E9ZA OGiil

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі: За особистої ініціативи:

-  проведено ремонт внутрішньо 
квартальних проїздів, пішохідних 
доріжок по вул. Чайковського 28- 
28А, а також пішохідних доріжок до 
ЗОШ №30
֊  проведено ремонт пішохідних 
доріжок по вул. Космонавтів 138Б- 
138В
-  розпочато капітальний ремонт з 
термосанацією ЗОШ №56

Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради 
тощо)? Якщо так, то коли, які заходи та з яких 
питань?

Протягом року 3 комісії 3 
пільгового молодіжного 
кредитування.

Протягом року проведено 6 
зустрічей 3 молоддю 

Прийнято участь у виїзному 
засіданні стосовно обсягів 
незавершених робіт в ЗОШ №42 
12.10.21

Форма/спосіб (зазначити день, місце, час та кількість 
присутніх виборців) проведення звіту:

Інтерв’ю на ТРК МАРТ 21.10.2021
(1ііїп8://уоШи.ЬеЛі^А ООііП 

Зустріч з молоддю 02.12.2021
Інша інформація (за наявності): Кожне звернення громадян 

розглянуте та в межах компетенції 
виконані дії щодо якнайшвидшого 
вирішення проблем жителів округу.

о? ■ід. хоэо

/прізвище, та ініціали//підпис/

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

http://www.facebook.com/ramil.anabekov
http://www.facebook.com/ZeM%d9%a7kolaiv

