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Інформація про активність депутата ради

Сесії ради Кількість сесій ради 11(15 пленарних засідань)
Присутність на сесіях ради 11(15 пленарних засідань)
Кількість прийнятих рішень 
ради !245

Кількість особисто 
ініційованих сесійних 
питань

3

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

1. Проект рішення 
Миколаївської міської ради про 
звернення до Верховної Ради 
України щодо прийнятого 
Закону «Про народовладдя 
через всеукраїнський 
референдум» з проханням 
розробити і прийняти Закон 
України «Про місцевий 
референдум»
2. Проект рішення 
Миколаївської міської ради 
“Про звернення депутатів 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання до Верховної Ради 
України, щодо ухвалення 
законопроектів з питання малої
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приватизації №4572, 4573, 4574, 
4575
3. Проект рішення 
Миколаївської міської ради 
“Про Звернення депутатів 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання до Верховної Ради 
України, щодо ухвалення 
законопроекту №5599 “Про 
запобігання загрозам 
національній безпеці, 
пов'язаним із надмірним 
впливом осіб, які мають значну 
економічну або політичну вагу 
в суспільному житті 
(олігархів)”

Комісії ради Членом якої постійної 
комісії є депутат

Секретар постійної комісії з 
питань прав людини, дітей, 
сім’ї, законності, гласності, 
антикорупційної політики, 
місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності та 
етики

Кількість засідань постійної 
комісії 19

Кількість засідань постійної 
комісії, які відвідав депутат 18

Ініційовані висновки комісії 1) протокол №5 —  п. 1.1;
2) протокол №10 — п. 1.9, 1.10;
3) протокол №12 — п. 1.8;
4) протокол № 13 —  п. 1.1;
5) протокол № 15 —  п. 1.10

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

֊  спостережної ради при 
Комунальному некомерційному 
підприємстві Миколаївської 
міської ради «Міська лікарня 
№4» та при Комунальному 
некомерційному підприємстві 
Миколаївської міської ради 
«Міська лікарня швидкої 
медичної допомоги»;
-  робочої групи з розробки



заходів щодо відселення 
власників квартир, що 
проживають за адресою: вул. 
Заводська, буд. 35;
-  робочої групи з питання 
доцільності передачі з 
комунальної власності
м. Миколаєва до державної 
власності об’єкта 
незавершеного будівництва, 
який розташований на 
земельній ділянці по вул.
3-тя Слобідська, 49/10;
-  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».
-  складу експертної ради з 
призначення стипендії міського 
голови та міської ради для 
талановитих студентів, які 
навчаються у вищих 
навчальних закладах та 
професійно-технічних 
навчальних закладах
м. Миколаєва

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому

-  громадська приймальня за 
адресою: місто Миколаїв, 
вулиця Шнеєрсона, 39. Працює 
з 9 до 18 години щодня, окрім 
вихідних у суботу та неділю

֊  більше 150 звернень громадян 
м. Миколаєва

-  регулярне приймання 
громадян особисто: 1-ша та 3-тя 
середа місяця

Прийнято громадян

Отримано заяв, скарг

Депутатські Кількість звернень / 61



звернення,
запити,
запитання

запитів / запитань
Отримано відповідей 82

Інтернет-посилання на інформацію про 
депутатську діяльність та позицію (або в 
який спосіб і як висвітлювалась позиція 
депутата)
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Про залучення виборців і 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?

1. Нарада з комплексного 
благоустрою дворових територій 
по вул. Курортній, 2-Б,
вул. Київській, 4, 6, 8, 8-А.
2. Нарада з планування робіт 
адміністрацією Заводського 
району Миколаївської міської 
ради на 2022-2024 роки за 
пропозиціями депутатів міської 
ради.
3. Засідання організаційного

https://nikvesti.com/news/
https://news.pn/ru/public/262587
https://mk.news/ru/politics/
https://news.pn/ru/public/260885
https://news.pn/ru/public/259618
https://novosti-n.org/news/
https://news.pn/ru/public/260193
https://news.pn/ru/money/264148
https://news.pn/ru/money/263926
https://korabelov.info/
https://news.pn/ru/public/263834
https://nikvesti.com/news/


٠

комітету для попереднього 
розгляду кандидатур на звання 
«Почесний громадянин міста 
Миколаєва».
4. Експертна рада з визначення 
кандидатів для призначення 
стипендії міського голови та 
міської ради, яку очолює 
заступник міського голови з 
розподілом обов’язків, для 
талановитих студентів, які 
навчаються у закладах вищої 
освіти, закладах фахової 
передвищої освіти та закладах 
професійної (професійно- 
технічної) освіти м. Миколаєва.
5. Провела зустріч спільно з 
народними депутатками Оленою 
Мошенець, Мариною Бардиною 
із міським головою Олександром 
Сєнкевичем стосовно реалізації 
програми першої леді щодо 
харчування дітей у 
загальноосвітніх закладах міста.
6. Проведення виставки «Річ у 
тім 2.0» в м. Миколаєві з
26 листопада по 03 грудня.
7. Презентація фільму «Розірви 
коло» 26 листопада 2021 р.
(вул. Варварівський узвіз, 5-А 
(«8 Причал»).
8. Проведення інформаційної 
компанії та проведення 
тематичних занять «Україна без 
насильства» в загальноосвітніх 
школах міста з 26 листопада до 
09 грудня 2021 року.

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

Звіт онлайн на:
-  Instagram-сторінці: 
instagram.com/tetiana_dombrovska 

?utm medium=copy link;



֊  РесеЬоок-сторінці: 
www.facebook.com/profile.php? 
ісИ 00006248617902;
-  сайті Миколаївської міської 
ради
Міська газета «Вечерний 
Николаев» від 09 грудня 2021 
року

Інша інформація (за наявності)

Домбровська Т. М.

Дата складання звіту 
09 грудня 2021 року 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

http://www.facebook.com/profile.php

