
Рекомендована форма звіту 
депутата Миколаївської міської ради VIII скликання

Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Кузьміної Олени Георгіївни

(прізвище, ім'я, по батькові) 
по територіальному виборчому округу №1 

за період з 10 грудня 2020 р. по 10 грудня 2021 р.
Фракція : «Слуга народу»
Дата набуття повноважень
депутата:

10 грудня 2021 р.

Телефони: 050-910-32-61
050-336-00-26

E-mail: neurogiov76@ukr.net
Сторінка в соціальній мережі: https://w w w .facebook.com /D ro file . php?id=100007689077283:

https://www.facebook.com/KuzminaElena.mk/.

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 11

Присутність на сесіях 
Ради:

7

Кількість прийнятих 
рішень Ради:

1552

Кількість особисто 
ініційованих сесійних 
питань:

14

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

Активно приймала участь у обговоренні рішень 
сесійних засідань та засідань комісій, доручення 
виборців свого округу виконала на 75% 
Прийнято рішень 1400

Комісії ؛
Ради

Членом якої постійної 
комісії є депутат:

Секретар ПК з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, культури, туризму, 
молоді та спорту

Кількість засідань 
постійної комісії:

19

٠

Кількість засідань 
постійної комісії 
відвідав депутат:

15

Ініціював висновків 
комісії? так
Членом яких інших 
комісій/робочих груп є 
депутат(перерахувати 
назви, посади):

Член постійної комісії по наданню матеріальної 
допомоги громадянам міста;
Член тимчасової комісії щодо надання соціальних 
послуг населенню;
Член спостережної Ради КНП ММР «МЛ № 1»; 
Член спостережної Ради КНП ММР «Пологовий 
будинок № 3»;
Член депутатської групи Заводського району

Прийом
громадян

Прийомний день, місце 
та години прийому:

Кожний другий та четвертий четвер місяця з 16.30 
по 17.30, вул..Київська,!, актова зала (госпіталь)

mailto:neurogiov76@ukr.net
https://www.facebook.com/Drofile
https://www.facebook.com/KuzminaElena.mk/


Прийнято громадян: 110

Отримано заяв, скарг: 98

Депутатсь
кі
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запита
нь:

25

Отримано відповідей: 25

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

https://w vw v.facebook.com /pro file . рИр?іс!=10000768907
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Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі: Активна реалізація власної 

передвиборчої програми: розвиток 
медицини міста;
Вдосконалення допомоги для 
ветеранів війни;
Розвиток психологічної та 
реабілітаційної служби в місті для 
учасників бойових дій та ветеранів 
АТО;
Тісна взаємодія з народним 
депутатом України Олександром 
Пасічним стосовно проблем міста 
та округу, оснащення сучасним 
медичним обладнанням лікарень 
міста та області на суму понад 8 
млн. гривень за рахунок державної 
субвенції;
Участь в реалізації проекту 
теплосанації закладів освіти на 
окрузі (ЗОНІ № 6 та гімназія № 4) 
до кінця 2021 року;
Допомога мешканцям 
багатоквартирного будинку на 
вул..Декабристів, 29, нівелювання 
загрози пошкодження 
електромережі;
Активна участь у прийнятті 
сесійного рішення щодо 
реконструкції скверу Юних героїв; 
Участь в отриманні та розподілі 
інноваційних ліків для боротьби з 
пандемією СОУЮ-19;
Сприяння та реалізація заходів 
щодо збереження тепла в 
багатоквартирних будинках округу 
(ремонтні роботи в під’їздах); 
Сприяння у наданні матеріальної

https://wvwv.facebook.com/profile


допомоги мешканцям округу; 
Реалізація проекту капітального 
ремонту та реконструкції дворового 
проїзду по вулиці 5-Слобідська за 
рахунок місцевого бюджету на суму 
1,2 млн. гривень.
Включення об’єктів, згідно 
звернень мешканців округу, 
стосовно капітального ремонту 
дорожнього покриття в бюджет 
Заводської адміністрації на 2022- 
2023 рр.

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

Виїзні заходи з членами постійної 
комісії «з питань охорони здоров'я, 
соціального захисту населення, 
освіти, культури, туризму, молоді та 
спорту» в заклади освіти;
Особисті відвідування закладів 
освіти на окрузі (ЗОШ №6 та 
гімназія № 4);
Зустрічі з мешканцями округу та 
обговорення нагальних питань, 
проблем та шляхів їх вирішення 
щодо благоустрою прилеглої 
території, під’їздів та інше

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

Звіт з виборцями заплановано на 09 
грудня о 16.30 год. за адресою 
вул..Київська, 1, актова зала в 
приміщенні госпіталю ветеранів 
війни у вигляді круглого столу

Інша інформація (за наявності):
1

16 листопада 2021 р.

Кузьміна О.Г.
/прізвище, та ініціали/

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


