
Звіт
депутата Миколаївської міської ради VIII скликання

Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Дашевського Валерія Владленовича 

по територіальному виборчому округу № 1
за період з 0.12.2020р. по 15.10. 2021р.

Фракція : Опозиційна платформа - за життя
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0675129003
Е-таі1: valeriydashevskiymk.rada@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі:

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: Сесій -11, пленарних засідань - 15

Присутність на сесіях Ради: 13

Кількість прийнятих рішень 
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:

2

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

3 питань житлово - комунального 
господарства, комунального майна, 
благоустрою міста, промисловості, 
транспорту, енергозбереження, 
зв’язку, інформаційних технологій та 
діджиталізації.

Кількість засідань 
постійної комісії:

33

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

16

Ініціював висновків комісії?
10

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

Робоча група з питань капітального 
ремонту дитячого майданчика по вул. 
Леваневців 25/5. Всього засідань 2, 
участь у двох.
Комісія з планування роботи 
адміністрації Заводського району на 
2022 - 2024 роки, всього засідань 1, 
участь в 1.

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Адміністрація Заводського району 
(Вул. Погранична 9) 1 - а середа 
місяця з 12:00 - 14:00.

Прийнято громадян:
23

Отримано заяв, скарг:

mailto:valeriydashevskiymk.rada@gmail.com


14
Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

11

Отримано відповідей: 9

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

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

Особисті зустрічі: Корабелів 9 - 
благоустрій двору всього присутніх 
виборців- 6.
Леваневців 25/20 ٠  благоустрій 
двору, кронування дерев, ремонт 
димоходів, всього присутніх 
виборців - 5.
Лягіна 42 - капітальний ремонт 
покрівлі, всього присутніх 
виборців - 5.
Пр-т Богоявленський 12 - 
капітальний ремонт покрівлі, 
всього присутніх виборців- 5. 
Озерна 19 - ремонт під'їздів, 
освітлення, всього присутніх 
виборців- 7.

Інша інформація (за наявності): На протязі звітного періоду 
постійно велась робота по 
вирішенню нагальних 
питань виборців з 
депутатами міської ради. До 
цих питань можно віднести: 
закінчення капітального 
ремонту котельної ЗО Ш  №  4, 
закінчення капітальних 
ремонтів покрівель будинків 
№ 12 по проспекту 
Богоявленському, № 42 по 
вул. Лягіна, № 31 А по вул. 
Садова; обріз та кронування 
дерев по по вул. Леваневців, 
Кузнецька та Бутоми. 
Спільно з депутатами



Обласної ради проведена 
загальна робота по розгляду 
колективного звернення (136 
осіб) мешканців мікрорайону 
Сухий фонтан щодо забудови 
цього району
високоповерховими (7
поверхів) житловими
будинками.
Ведеться робота по 
розв'язанню ряду питань 
мешканців будинку по вул. 
Образцова 4.
Підготовлений та
розглянутий спільно з мером 
та керівництвом Заводської 
адміністрації проект плану 
робіт адміністрації, на 2022- 
2024 роки з проведенням 
ремонту будівель,
благоустрою; ремонт
внутрішньоквартальних 
проїздів, зведення дитячих 
майданчиків на виборчому 
окрузі. Усього до плану робіт 
увійшло 9 об'єктів 
ініційованих безпосередньо 
депутатом.
Окрім цього постійно 
надавались консультації по 
телефону стосовно
вирішення проблемних
питань мешканців округу.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


