
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Берези Олександра Дмитровича 

по територіальному виборчому округу №7 
за період з 10.12.2020 р. по 10.12.2021 р.

Фракція : Фракція Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020 р.
Телефони: 099-252-07-59
E-mail: т  krada.gov. иа؛г؛،о. Ьегега
Сторінка в соціальній мережі:

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: Був присутній на 10 сесіях 
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради

Кількість особисто 
ініційованих сесійних питань:

Ініціював зняття з розгляду сесії 
питання щодо відведення земельних 
ділянок, для обслуговування 
автогаражів.

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

На сесіях міської ради надавалися 
доручення та обговорювалися 
питання щодо бюджету, благоустрою в 
місті, структури виконавчих органів. 
Участь у робочій нараді щодо ремонту 
виставкового залу Миколаївського 
міського палацу культури і мистецтв. 
Участь у робочій нараді щодо ремонту 
Миколаївської гімназії № 2. участь у 
заходах координаційної ради з питань 
залучення фінансування для проектів 
місцевого розвитку, участь у заходах 
робочої групи для вивчення питань 
розробки та внесення змін до рішення 
міської ради від 24.12.2020 №2/35 «Про 
затвердження Регламенту 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання»

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

Постійна комісія міської ради з пи тань 
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:

27

Ініціював висновків комісії? -



Членом ЯКИХ ІНШИХ 
комісій/робочих груп є депутат 
(перерахувати назви, посади):

Робоча трупа для вивчення питань 
розробки та внесення змін до рішення 
міської ради від 24.12.2020 №>2(35 «Про 
затвердження Регламенту 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання».
Координаційна рада 3 питань залучення 
фінансування для проектів місцевого 
розвитку.

Прийом
гроліа.тип

1 Ірийомний день, місце та 
години прийому:

Кожна третя середа 3 11:00 до 13:00. 
вул. Інженерна, la- кабінет голови 
ад.міністра،і؛ї

1 Ірийнято громадян: 24 під .։ас особистого прийому

Отримано заяв, скарг: 32

Депутатські
звернення,
запит»,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

6

Отри мано відповідей: 5

Птгернет- носила٠،։։н про депутатську 
діяльність та позицію (або у який спосіб та як 
висвітлювалась позиція дсиу'га'і'а'):

Сторінка у Facebook. груп؛ Contact 
Center при Миколаївській міській раді, 
такі інтерне']' ресурси як:
1 Ірсстуїіности.111(1. (ЧЗІДСК.іпІ'о. 
Суспільне, ТРК«МЛРТ»

Про залучення виборців та виконаний депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі: Територіальний виборчий округ №7
Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради 
тощо)? Якіцо так. то коли, які заходи та з яких 
питань?

١

Виходи на округ -  18.
Питання: ремонт доріг приватного 
се кто ру, ви утр і ш н ьо к вартая ы і и х 
проїздів, ліквідація сміттєзвалищ, 
благоустрій території району. Брав 
участь у виїзній нараді щодо ремонту 
виставкового залу Миколаївського 
міського палацу культури і мистецтв та 
у виїзній нараді щодо ремонту 
Миколаївської гімназії № 2.

Форма/епосіб (зазначити день, місце, час та 
кількість присутніх виборців) проведення звіту:
Інша інформація (за паяні,ості):

24.11.2021

О.Д. Береза 
прізвище. ти/ أا'اا؛أ،'اا.ا٠'ر

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


