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Інформація про активність депутата ради

Обрана депутатом Миколаївської міської ради VIII скликання від 
політичної партії Опозиційна платформа За Життя за партійним списком у 
жовтні 2020 року по виборчому округу №3.

Під час •виконання своїх депутатських повноважень керувалася 
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», 
Регламентом роботи Миколаївської міської ради та іншими нормативно- 
правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради.

Рішенням першої сесії Миколаївської міської ради VIII скликання мене 
було призначене членом постійної комісії з питань економічної і інвестиційної 
політики, планування бюджету фінансів та соціально-економічного розвитку, 
підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів.

За цей рік було розглянуто та прийнято сотні питань за профілем комісії. 
Я була присутня та приймала активну участь у роботі 22 планових засідань 
комісій. Також за рік роботи відбулося 11 сесій миколаївської міської ради та 
15 пленарних засідань. На всіх пленарних засіданнях була присутня та брала 
активну участь в обговоренні нагальних питань міста.

Також була членом тимчасової контрольної комісії Миколаївської міської 
ради VIII скликання з питань реорганізації служб соціального захисту щодо 
організації надання якісних соціальних послуг на території миколаївської 
територіальної громади та членом громадської ради з питань Громадського 
бюджету міста Миколаєва. При ухваленні рішень завжди враховувала інтереси 
та думки виборців. Свою політичну діяльність провадила керуючись бажанням 
бути корисною мешканцям міста та розвивати і робити Миколаїв комфортним 
для життя.

Кожного другого вівторка місяця проводила прийоми громадян (окрім 
локдауну). Всі звернення громадян відпрацьовано.

Не лише як депутат, а й як громадянин України займаюсь волонтерською 
діяльністю, допомагаю сім’ям з дітьми з категорії малозабезпечених верств 
населення, сім’ям з дітьми з інвалідністю, миколаївській юнацькій команді з 
синхронного плавання. На протязі 2021 року організувала та провела 
різноманітні соціально-культурні заходи для дітей, молоді та представників 
ветеранських організацій: індивідуальні поздоровлення ветеранів до Дня



Перемоги, організація сімейного свята у парку Ліски до Дня захисту дітей 1 
червня, художні благодійні виставки, інклюзивні заходи моди та краси, 
культурно-масові заходи для груп дітей та ветеранів з безкоштовним 
відвіданням вистав у Миколаївському Академічному Художньому 
Драматичному Театрі.

Приймала активну участь у брифінгах та заходах стосовно підтримки 
внутрішньо-переміщенних осіб, підтримки батьківства і материнства, розвитку 
підприємництва в Миколаєві.

У своїй діяльності я керуюсь принципами людяності, рівності, 
взаємоповаги та толерантності. Вважаю, що основний пріоритет діяльності 
депутата -  це вміння дослухатися до людей та ставати на захист їх законних 
інтересів.

Отже, підбиваючи підсумки звітного періоду, хочу зазначити, що цей рік 
був насиченим щодо подій та роботи, але залишилось ще безліч невирішених 
питань та проблем, з якими я маю намір працювати та вирішувати надалі. Я 
маю багато планів щодо покращення добробуту та якості життя мешканців 
міста. У співпраці з активними громадянами ми в змозі зробити Миколаїв 
комфортним, сучасним, зручним містом України.
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