
Звіт депутата Миколаївської міської ради VII. скликання 
Ьойченко Ірини Миколаївни 

ио територіальному виборчому округу № 7 
за період з 10.12.2020 но 10.12.2021

Фракція : 1 Іолітичної партії «ОПОЗИІЦИНА ПЛАТФОРМА
ЗА ЖИТТЯ»

Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0731826861
Е-іпаїІ: bliznyashka2002@ginail.eom
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/irinaledi2020

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 1 1 сесій Миколаївської міської ради 

VIII скликання, та 15 пленарних 
засідань сесії Миколаївської міської 
ради VIII скликання

Присутність на сесіях Ради: Була присутня на 7 пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської 
міської ради VIII скликання

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

-

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 П О С Т І Й Н О Ї  КОМІСІЇ(' 
депутат:

І !остійна комісія міської ради з 
питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, 
благоустрою міста, промисловості, 
транспорту, енергозбереження, 
зв'язку, інформаційних технологій та 
діджиталізації

Кількість засідань 
постійної комісії:
Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

16

Ініціював висновків комісії? 46 із 564
Членом яких інших 
комісій/робочих груп с депутат 
(перерахувати назви, посади):

1) Член робочої групи щодо розгляду 
питання переведення 
багатоквартирних житлових будинків 
на індивідуальне опалення та 
можливість зменшення витрат міста 
Миколаєва на енергоресурси.

11 рпйом 
громадян

1 Ірнйомпий день, місце та 
години прийому:

. . . . .  _____ ..... __

ІІрАТ Миколаївський експертно- 
технічний центр (вул.Даля.І 1/1) вхід з 
вул. Радісної, 2-й та 3-й четвер місяця 
з 12:00 до 16:00

1 Ірпйпято громадян: 100
О тримано заяв, скарг: 50

Депутатські Кількість зо

mailto:bliznyashka2002@ginail.eom
https://www.facebook.com/irinaledi2020


з в е р н е н н я . зверне, іь/заі і итів/запитаиь:
,1 1 1 I I  I I I؛ ؛

1 1 1 I I  1 ЛI I 1 1 Я؛ ،

Отримано відповідей: 25

Ін іерпеї ֊  ііосіїлаїїни про депутатську діяльність 
т а  позицію (або у який спосіб та як висвітлювалась 
позиція депутата):

https://www.facebook.coin/irinaledi2020

Про залучений 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?

ПІ

Форма/спосіб (зазначити день, місце, час та кількість 
присутніх виборців) проведения звіту:
Інша інформація (за наявності):

Дага складання ؛віту 1.12.2021

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання Бойченко 1.М.

https://www.facebook.coin/irinaledi2020

