
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Кравчук Тетяни Володимирівни 

по територіальному виборчому округу: ЄБВО 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
Дата набуття повноважень 
депутата:

10.12.2020

Телефони: +380631167311
E-mail: tatiana.kravchuk^sharij .com.ua
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/profile.php7icHl 00010548337702

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 11 сесій/15 пленарних засідань сесії 

Миколаївської міської ради VIII 
скликання.

Присутність на сесіях Ради: 13 пленарних засідань сесії 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання.

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

3
- Про Звернення депутатів 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання до Президента України, 
Голови Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо 
підвищення тарифів на житлово- 
комунальні послуги;
- Про внесення змін до 
персонального складу виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради;
- Про Звернення депутатів 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання до Президента України 
щодо недопущення підняття тарифу 
на розподіл природного газу.

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, а саме:
- щодо надання інформації стосовно 
можливості придбання апарата 
штучної вентиляції легень для 
новонароджених дітей КНП ММР 
«Пологовий будинок № 1»
(4-а сесія);
- щодо підготовки запрошення- 
звернення на адресу Державної 
екологічної інспекції у 
Миколаївській області (7-ма сесія);
- щодо підготовки проекту рішення 
про звернення та доповісти на ПК, 
опрацювання питання земельної

https://www.facebook.com/profile.php7icHl


ділянки по вул. Заводській, 33,35 
(7-ма сесія).

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

Постійна комісія з питань екології, 
природокористування, просторового 
розвитку, архітектури і будівництва, 
регулювання земельних відносин

Кількість засідань 
постійної комісії:

36

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

ЗО

Ініціював висновків комісії? Брала участь в обговоренні та 
вивченні питань профільної 
постійної комісії

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

1) Член 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»
(згідно розпорядження міського 
голови від 09.11.2021 №366р);
2) Член експертної ради 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 
(згідно розпорядження міського 
голови від 07.10.2021 №329р);
3) Член конкурсної комісії 3 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадського суспільства на 
виконання міської програми 
«Молодіжна політика» на 2019-2021 
роки, яким надається фінансова 
підтримка за рахунок бюджетних 
коштів»
(згідно розпорядження міського 
голови від 12.02.2021 №27р);
4) Член робочої групи з розгляду 
зауважень та пропозицій до проекту 
містобудівної документації -
Генерального плану м. Миколаєва. 

Член робочої групи щодо відселення 
жителів Заводської, 35

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

вул. Мала Морська, 108, 2 поверх, 
каб.№7, щосереди з 11:00 до 14:00

Прийнято громадян: 66



Отримано заяв, скарг: 42
Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

73

Кількість звернень/запитів/заяв 
зареєстрованих у канцелярії 
Миколаївської міської ради:

21

Отримано відповідей: 73
Інтернет -  посилання про депутатську діяльність 
та позицію (або у який спосіб та як висвітлювалась 
позиція депутата):

На особистій сторінці в Фейсбук: 
https://www.facebook.com/profile.php? 
іб=100010548337702 
В особистому телеграм-каналі:
Ійїрз ://ЬтеЛаІуапакгаусІшк

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

виборців:

-Ремонт покрівлі вул. Шосейна 84.

-Ремонт ремонт дороги вул. 
Богородична

-Коронування дерев.

-Ремонт жолоба на даху за адресою 
ул. Шосейна 84.

-Ремонти люків.

-Накриття відкритих каналізаційних 
колодязів.

-Косовище амброзії.

-Ремонт тротуарів.

-Знесення незаконного мафу по 
вулиці Декабристів.

-Підняли питання відселення 
мешканців по вул Заводській буд. 
35

-Заміна вікон за адресою вул. 
Південна буд. 31а

-Прискорення відновлення 
дорожнього покриття після 
проведення ремонтних робіт 
комунальними підприємствами;

-Ліквідація жахливих умов праці в 
приймальному відділенні БСМП 
пов’язаних з накопичення людей

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


без особливого місця проживання у 
нічний час;

-Перешкоджання проведенню дії з 
незаконного будівництва;
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?

Зустріч з активом партії та звіт з 
виконаної роботи за перше піврічна 
2021 року -  18.09.21 у конференц- 
залі готелю Олександрівський. 
Круглий стіл з питання відселення 
мешканців на Космонавтів, 1 -  2021 
року -  23.11.21 у офісі партії Шарія, 
вул. Мала Морська, 108.

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

Онлайн презентація на каналах 
партії

Інша інформація (за наявності):

10.12.2021

Тетяна КРАВЧУК

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


