
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Белановської Юлії Сергіївни 

по територіальному виборчому округу: ЄБВО 
за період з 10.12.2020 по 10.12. 2021р.

Фракція : Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА -  ЗА 
ЖИТТЯ»

Дата набуття повноважень 
депутата:

10.12.2020

E-mail: julia7202@ukr.net
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/profile.php?id=l 00056555926877

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 11 сесій Миколаївської міської ради VIII скликання 

та 15 пленарних засідань сесії Миколаївської міської 
ради VIII скликання

Присутність на сесіях 
Ради: Була присутня на 11 пленарних засіданнях сесії 

Миколаївської міської ради VIII скликання
Кількість прийнятих 
рішень Ради:

1552 рішення міської ради

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

Брала участь в обговоренні та прийнятті рішень на 
пленарних засіданнях Ради

Комісії
Ради

Членом якої постійної 
комісії є депутат:

Постійна комісія міської ради з питань економічної 
інвестиційної політики, планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного розвитку, 
підприємництва, наповнення бюджету та 
використання бюджетних коштів

Кількість засідань 
постійної комісії:

36

Кількість засідань 
постійної комісії 
відвідав депутат:

25

Ініціював висновків 
комісії? Брала участь в обговоренні та вивченні питань 

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

1) Член наради з планування робіт 
адміністрацією Заводського району 
Миколаївської міської ради на 2022-2024 
роки за пропозиціями депутатів;

2) Член громадської організації «Національна 
платформа «Жінки за мир»;

Прийом
громадян

Прийомний день, місце 
та години прийому:

Адміністрація Заводського району (вул. Погранична, 
9), каб. №1 , 2  -га середа місяця з 13.00 до 14.00

Прийнято громадян:
15

mailto:julia7202@ukr.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=l


Отримано заяв, скарг:
6

Депутатсь
кі
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запита
нь:

15

Отримано відповідей: 12

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

https://www.facebook.com/profile.php7idM 000565559 
26877

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі:
Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради 
тощо)? Якщо так. то коли, які заходи та з яких 
питань?

Наради в адміністрації Заводського 
району;
Родинний захід, присвячений 
святкуванню Дня Івана Купала 
08.07.2021 на території Яхт-клубу; 
Як член «Національної платформи 
«Жінки за Мир» брала участь у 3 
засіданнях сесії - «KYIV GLOBAL 
SUMMIT», які проходили у 
м. Києві, м. Святогорськ ֊  де 
розроблялась програма -  «Захист 
дитинства і материнства»;
17 листопада он-лайн засідання 

Соціальної Ради України та Ради 
Матерів на тему: «Соціально- 
економічний стан в Україні» за 
участю - депутатів місцевих рад 
України та активу НП «ЖЗМ»

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

У мережі Інтернет

о ?. Li ,m i

Белановська Ю.С.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради. 
VIII скликання

https://www.facebook.com/profile.php7idM

