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Миколаївської міської ради VIII скликання 
про свою роботу за рік. 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата - 
Олена Анатоліївна Нестеренко

У III кварталі 2021 року проведено 
сім засідань постійної комісії, сумарна кіль
кість питань щодо проектів рішень, розроб
лених відповідними виконавчими органа
ми Ради та їх посадовими особами, що 
були включені до порядку денного засідань 
постійної комісії, складає 565 (в тому чис
лі ті, що були перенесені у зв'язку із вив
ченням депутатів, та/або які не було роз
глянуто на засіданні комісії), постійною ко
місією було розглянуто по суті 346 питань 
(в тому числі ті, що були перенесені у І 
зв'язку із вивченням депутатів, та/або які 
не було розглянуто на засіданні комісії) за 
результатами їх розгляду постійною комі
сією прийнято висновки щодо надання ре
комендацій міському голові до включення 
до порядку денного чергового засідання 
сесії Ради.

Направлено на доопрацювання вико
навчим органам Миколаївської міської ра
ди з метою приведення у відповідність; 
взято на вивчення депутатами - членами 
постійної комісії міської ради з питань еко
логії, природокористування, просторового 
розвитку؛ містобудування, архітектури і бу
дівництва, регулювання земельних відно
син.

Тобто ;постійною комісією у середньому 
розглядається 62% питань із переліку пи
тань, включених до певного порядку ден
ного засідання постійної комісії.

Розглянуто та заслухано 12 звернень, 
скарг, заяв та ін. громадян та юридичних 
осіб, які надійшли на мою адресу як голо
ви постійної комісії міської ради з питань 
екології, природокористування, просторо
вого розвитку, містобудування, архітекту
ри і будівництва, регулювання земельних 
відносин.

В ході розгляду питань на засіданнях 
комісії за результатами розгляду були 
прийняті відповідні висновки постійної ко
місії та направленні для відпрацювання 
відповідним структурним підрозділам.

Департаменту житлово-комунального 
господарства Миколаївської міської ради 
передбачити закладення коштів до бюдже
ту міста Миколаєва на наступний рік для 
розробки Програми озеленення в рамках 
концепції озеленення міста Миколаєва, що 
розробляється департаментом житлово- 
комунального господарства Миколаївської 
міської ради.

Приймала участь у більшості масових 
заходів та свят, які проводились на тери
торії м. Миколаєва.

Надано матеріальну допомогу військо
вослужбовцям, які знаходились в зоні АТО 
(придбано продукти харчування, грошова 
допомога, ліки).

За звітний період мною проведено 
150 особистих прийомів громадян, на яких 
жителі територіальних громад порушували 
нагальні проблеми сьогодення. Більшість 
погашених питань були виоішені.

сією прийнято висновки щодо надання ре
комендацій міському голові до включення 
до порядку денного чергового засідання 
сесії Ради; направлено на доопрацювання 
виконавчим органам Миколаївської місь
кої ради з метою приведення у відповід
ність; взято на вивчення депутатами - чле
нами постійної комісії міської ради з пи
тань екології, природокористування, прос
торового розвитку, містобудування, архі
тектури і будівництва, регулювання зе
мельних відносин.

Також були отримані 52 заяви, звер
нення громадян та юридичних осіб, в хо
ді розгляду питань на засіданнях комісії 
за результатами розгляду були прийняті 
відповідні висновки постійної комісії та 
заплановано виїзні засідання постійної ко
місії.

У II кварталі 2021 року проведено 9 за
сідань постійної комісії, розглянуто 451 пи
тання, з них 442 складають проекти рі
шень, розроблені управлінням земельних 
ресурсів Миколаївської міської ради та 
звернення юридичних та фізичних осіб, які 
надані управлінням земельних ресурсів 
Миколаївської міської ради та управлінням 
містобудування та архітектури Миколаїв
ської міської ради до постійної комісії місь
кої ради щодо оформлення правових до
кументів на земельні ділянки.

За результатами їх розгляду постійною 
комісією прийнято висновки щодо надан
ня рекомендацій міському голові до вклю
чення до порядку денного чергового засі
дання сесії Ради.

Крім того, направлено на доопрацюван
ня виконавчим органам Миколаївської 
міської ради з метою приведення у відпо
відність; взято на вивчення депутатами - 
членами постійної комісії міської ради з 
питань екології, природокористування, 
просторового розвитку, містобудування, 
архітектури і будівництва, регулювання зе
мельних відносин.

Місце проведення звіту - у зв'язку з 
пандемією С٥ ٧ І٥ -19, спричиненою роз- 
повсюдженням коронавірусу ЗАБ5-Со٧ -2, 
проводиться у засобах масово՛!՛ інформа- 
ЦІ’І՛ м. Миколаєва.

Зауваження і пропозиці'і'і висловлені ви- 
борцями на адресу ради та 'її органів - 
відсутні.

Інша інформація - (про проведені осо- 
бисті прийоми громадян - 120, зустрічі з 
виборцями - 25, отримані звернення гро- 
мадян - 8).

З метою забезпечення виконання 
обов'язків депутатів місько'і' ради щодо ЗВІ- 
тування про свою роботу перед виборця- 
ми,, етап! 16 Закону Укра'і'ни «Про статус 
деп۴ атів місцевих рад», я - депутат місь- 
ко'і' ради Олена Анатолі'і'єна Нестеренко по- 
відомпяю наступне. - .

Основною формою спілкування з .ви- 
борцями є особисті зустрічі та зустрічі у 

 -трудових колективах підприємств та орга ؛
.нізацій ؛

Протягом звітнього періоду як голова 
комісі'і' з питань екологі'і', природокористу- 

 -вання, просторового розвитку, містобуду ؛
 -вання, архітектури і будівництва, ре^лю ؛
إ  вання земельних відносин приймала ак- 
.'тивну участь в її робот! та організаці'і ؛
їа ؛ к , за грудень 2020 р. проведено 
 засідання постійно՛!՛ КОМІСІ'І՛, розглянуто ؛ 3
.питань під мо'і'м головуванням ج 13
 -На першому та другому засіданнях ко ؛
 МІСІ'І՛ були розглянуті організаційні питання إ
 щодо ро'боти постійно՛!՛ КОМІСІ'І՛, обрання ج
إ  секр'етаря та заступника голови постійної 
٥ КОМІСІ'І՛ та проекти рішення, що надійшли 
 '-від органів виконавчо՛!՛ влади Миколаїв ؛
 ради «Про-затвердження на '؛сько'і' МІСЬКО՛ ؛

посади заступників міського голови та ке- 
руючого справами виконавчого комітету 
Миколаївської місько'і' ради» та «Про ви- 
конавчий комітет Миколаївської місько՛!՛ ра- 
ди».

На третьому засіданні постійної КОМІСІ'І՛ 
було розглянуто та погоджено три звер- 
нення юридичних та фізичних осіб, які на- 
дан.і управлінням земельних ресурсів Ми- 
кола'і'всько'і' місько'і' ради та управлінням 
містобудування та архітектури Миколаїв- 
сько'і' місько'і' ради до постійно՛!՛ КОМІСІ'І՛ місь- 
ко ї ради щодо оформлення правових до- 
кументів на земельні ділянки.

У I кварталі 2021 року проведено 
13 засідань постійно՛!՛ КОМІСІ'І՛, розглянуто 
1523 питання, з них 1471 складають про- 
екти рішень, розроблені управлінням зе- 
мельних ресурсів Миколаївської місько'і' ра- 
ди, та звернення юридичних та фізичних 
осіб, які надані управлінням земельних ре- 
сурсів Микола'і'всько.'і' місько'і' ради та уп- 
равлінням містобудування та архітектури 

'Миколаївської-міської ради до постійної ко- 
МІСІ'І՛ місько'і' ради щодо оформлення пра- 
вових документів на .земельні ділянки. За 

^результатами ՛!՛X розгляду постійною комі


