
Звіт
депутата Миколаївської міської ради VIII скликання

Моторної Зінаїди Володимирівни 

по територіальному виборчому округу № З 
за період з грудня 2020 року по листопад 2021__р.

Фракція : о п з ж
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 067-952-19-23
E-mail: motorna47@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: ФБ, Моторна Зінаїда.

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 18

Присутність на сесіях Ради: 15

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є депутат:
3 питань охорони здоров'я,соціального захисту 
населення , освіти, культури, туризму, молодіжної 
політики, спорту.

Кількість засідань 
постійної комісії:

19

٠ Кількість засідань постійної комісії відвідав 
депутат:

17

Ініціювано висновки комісії з питання закінчення 
розпочатих у попередні роки капітальних 
ремонтів приміщень управлінням капітального 
будівництва та тепло санації управлінням 
енергоефективності

Членом яких інших комісій/робочих груп є 
депутат :
Тимчасова контрольна комісія з перевірки якості 
організації харчування у навчальних закладах 
міста.( член комісії)
Придбання житла для сиріт за рахунок державної 
субвенції
Комісія з вирішення спорів та конфліктів 
мешканців гуртожитків.

mailto:motorna47@gmail.com


Прийом громадян Прийомний день, місце та години прийому: 
Останній четвер місяця з 14.00.до 17.00. 

Адміністрація Корабельного району.
Прийнято громадян: 48

Отримано заяв, скарг: 48

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість звернень/запитів/запитань: 25
Отримано відповідей: 23

Висвітлення проблем негайного реагування депутатом відбувається 
через контакт- центр ММР

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі:
Депутат брала участь у зібранні депутатів ММР 3 виборчого округу з 
координації спільних зусиль для вирішення проблем мешканців округу.
Проведення звіту: 17 листопада 2021 року о 19.00. ( платформа ZOOM)

Інша інформація : Жодне звернення виборців не залишено поза увагою 
депутата. Протягом звітного періоду мешканці звертались : з наступних 
питань:

з вирішення питань ЖКГ( ремонт під'їздів, ліфтів);
отримання матеріальної допомоги після перенесених захворювань;
влаштування дитини до ДНЗ;

٠ ремонт системи водопідведення та водовідведення в начальних 
закладах ;
отримання педагогічними працівниками кімнат у гуртожитках .

Усі звернення з перерахованих питань отримали позитивне вирішення.

16 листопада 2021

Моторна 3. В.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


