
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Москаленка Руслана Георгійовича 

по територіальному виборчому округу № 6 
за період з 10 грудня 2020 року по 10 грудня 2021 року

Фракція : Політична партія
«Опозиційна платформа ֊  За життя»

Дата набуття повноважень 
депутата:

10 грудня 2020 року

E-mail: interaction587@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: Ьйрзі/Лул^.їасеЬоок.сот/ргоіїІе.рЬрЗісі^ 100029736240668

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

Присутність на сесіях Ради:
9

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
•депутат:

Постійна комісія Миколаївської 
міської ради з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, культури, туризму, 
молоді та спорту

Кількість засідань 
постійної комісії:

21

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

14

٠

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

Голова тимчасової контрольної 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання для проведення 
перевірки якості надання послуг з 
організації харчування дітей у 
навчальних закладах міста, 
фінансово-господарської діяльності 
Комунального виробничого 
підприємства по організації 
харчування у навчальних закладах за 
2019-2021 роки

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Кожна друга середа місяця,
з 14.00 до 17.00 год.,
м.Миколаїв, вул. Шнеєрсона, 12/39

Прийнято громадян: 42

Отримано заяв, скарг: 35

Депутатські
звернення,

Кількість
звернень/запитів/запитань:

49

запити,
запитання

Отримано відповідей: 46

Інтернет ֊  посилання про депутатську діяльність 
та позиц؛ю(або у який спосіб та як висвітлювалась 
позиція՛ депутата):

https://korabelov.info/2021 /02/191682/$ІаІо- 
ігуезїпо-у-какіїї-зіікоіаіі-пікоіаеуа-гакгоіиг
10-11-кІаББу/

ІіЦо5://поуо5П-п.ог2/апаІіПс/СНет-копп٧аІ-

mailto:interaction587@gmail.com
https://korabelov.info/2021


с)еІеі-у-5НкоІаЬ-у-сіеІ5ас1а1і^укоІаеуа-4488

https://novosti-n.org/news/V-Nykolaeve-chyslo-
гіеІеі-руГауи5І!Ііу1і5уа-у-5ІікоІа1і-5окгаІу105-
bolee-chem-v-dva-raza-229185

https://novosti-n.org/news/Detv-v-shkolah-v-
detsadah-Nvkolaeva-ne-poluchavut-y-polovvni-
neobhodvmogo-vm-raczvona-229196

https://novosti-n.org/news/V-Nvkolaeve-
гіериІаЬУІ5ШруІ-га-ргауо-5Ііко1-у^еі5ку1і-
sadov-gotovvt-dlva-detei-samostovatelno-
229199

https://novosti-n.org/news/Yz-sredstv-
videlvaemih-na-pvtanye-v-shkolah-v-detskvh-
sadah-Nvkolaeva-po-naznachenvvu-tratvtsva-
1у5іі-ро1оуупа-229250

https://novosti-n.org/news/Dengy-
5екопот1еппіе-па-руіап\у-гіеіеі-у^укоІаеуе-
гіерШаі-ргегі1огЬу1-05іау1уа1-па-[е-гЬе-сгеІу-
229253

https://inshe.tv/video/2021 -03-02/595734/_____

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі:
Форма/спосіб (зазначити день, місце, час та кількість 
присутніх виборців) проведення звіту:

04 грудня 2021 року (12:00 год.), 
мкр. Соляні, майданчик біля 
житлових будинків пр. Героїв 
України, 79, 79-а, 79-6, 81-а 
Взяли участь 25 осіб.

07 грудня 2021 рокуДата Складання звіту

Р.Г.Москаленко
ько їра^

Депутат 
Миколаївської міської 
VIII скликання
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