
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Дробот Лариси Ахадівни 

по територіальному виборчому округу №4 
за період з 10Л2.2020 по 10Л2.2021

Фракція : політичної партії «Партія Шарія»
Дата набуття повноважень 
депутата:

10.12.2020

Телефони: 0989338911
E-mail: l.drobotfr@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/profile.php?id= 100000196078903

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 присутньою на 12 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, 
надавала протокольні доручення на пленарних 
засіданнях Ради.

Піднімала питання щодо недопущення 
розповсюдження наркотичних засобів.

Комісії
Ради

Членом якої постійної 
комісії є депутат:

Постійна комісія міської ради 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 
відвідав депутат:

9

Ініціював висновків 
комісії

Брала участь в обговоренні та вивченні питань 
профільної постійної комісії

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

Член тимчасової контрольної комісії Миколаївської 
міської ради VIII скликання з питань визначення 
ефективності роботи департаменту внутрішнього 
фінансового контролю, нагляду та протидії корупції 
Миколаївської міської ради

Прийом
громадян

Прийомний день, місце 
та години прийому:

вул. Мала Морська, 108, 2 поверх, каб.№7, 
щопонеділка з 10:00 до 13:00

Прийнято громадян: 35

Отримано заяв, скарг: 19
Депутатсь
кі
звернення,

Кількість
звернень/запитів/запита
нь:

23

mailto:l.drobotfr@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=


запити, Отримано відповідей: 
запитання

23

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

На особистій сторінці в БасеЬоок: 
https://www.facebook.com/profile.рЬр?іб=1000001960 
78903

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі: Проводилась робота за зверненням 

виборців:

-Кронування дерев;

-Ремонти люків;

-Покіс амброзії;

-Ремонт тротуарів;

-Ліквідація жахливих умов праці в 
приймальному відділенні БСМП 
пов’язаних з накопичення людей 
без особливого місця проживання у 
нічний час.

Більш детальна інформація по 
роботі знаходиться на сайті ММР, в 
особистому кабінеті депутата.

Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради 
тощо)? Якщо так, то коли, які заходи та з яких 
питань?

Ні.

Форма/спосіб (зазначити день, місце, час та кількість Онлайн презентація на каналах
присутніх виборців) проведення звіту: партії.
Інша інформація (за наявності):

10.12.2021

Дробот Л. А.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

https://www.facebook.com/profile.%d1%80%d0%ac%d1%80?%d1%96%d0%b1=1000001960

