
Звіт
депутата Миколаївської міської ради VIII скликання

Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
НОРД АННА ЛЕОНІДІВНА 

по територіальному виборчому округу №7
за період зЮЛ2.2020 по 10Л2.2021_____________

Фракція : позафракційна
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 76-55-59
E-mail: kma.nord@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: -

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

Пленарних засідань - 15
Присутність на сесіях Ради: 12 пленарних засіданнях
Кількість прийнятих рішень 
Ради:

Всього Радою прийнято: 1552 
Особисто підтримано: 1131

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

1

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

На сесіях міської ради надавалися 
доручення та обговорювалися 
питання щодо недопущення підняття 
тарифної сітки та щодо знищення 
амброзії

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

3 питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, 
освіти, культури, туризму,молоді та 
спорту

Кількість засідань 
постійної комісії:

20

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

18

Ініціював висновків комісії Узагальнювалися та озвучувалось 
більшість висновків прийнятих в 
результаті обговорення членами 
постійної комісії

Основні робота, що проводилася 
на засіданнях постійної комісії:

- Заслуховувалися та вивчалися 
можливі пріоритети розвитку на 
2021-22 роки, можливі обсяги і 
джерела фінансування, проблеми та 
структуру по галузі управління у 
справах фізичної культури і спорту, 
управління освіти Миколаївської 
міської ради, департаменту праці та 
соціального захисту.
- Вивчався стан будівель шкільної 
освіти та надавалися пропозиції 
відповідним виконавчим органам 
щодо їх відновлення.

Внесено і було ваховано 
пропозицію відійти від капітальних 
ремонтів будівель соціальної

mailto:kma.nord@gmail.com


інфраструктури і перейти до 
поточного ремонту (дає реальну 
можливість заощадити кошти 
бюджету і розширити перелік 
об’єктів, що будуть відремонтовані). 
Управління капітального будівництва 
буде виконувати не тільки капітальні, 
але й поточні ремонти;

Велася активна робота з 
департаментом праці та соціального 
захисту з метою оптимізації 
діяльності, зокрема питання 
можливостей задоволення потреб, в 
тому числі не тільки за рахунок 
міського бюджету, осіб 3 
інвалідністю (подовження графіку 
роботи центру комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю 
«Цвєтік-Сєміцвєтік» та збільшення 
кількості дітей з інвалідністю, що 
можуть там перебувати).
- внесено та запроваджено пропозиції 
у програму розвитку молодіжної 
політики;
- Внесено пропозиції щодо зміни 
порядку нарахування стипендії 
Міського голови для талановитої 
студенської молоді;
֊ Внесено пропозиції у рамках 
роботи тимчасової депутатської 
комісії до реформування соцзахисту 
Миколаєва;

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

1) Член експертної ради з 
призначення стипендії міського 
голови та міської ради для 
талановитих студентів, які 
навчаються у закладах вищої освіти, 
закладах фахової передвищої освіти 
та закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти м. Миколаєва.

2) Член робочої група з розробки 
проекту міської цільової програми 
«Молодіжна політика» на 2022 ֊  
2025 роки.

3) Член конкурсної комісії 3 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства на 
виконання міської програми 
«Молодіжна політика» на 2019-2021 
роки, яким надається фінансова 
підтримка за рахунок бюджетних 
коштів».

4) Член робочої групи з питань 
підготовки проекту міської



комплексної програми захисту прав 
дітей «Діти Миколаєва» на 2022 -  
2024 роки.

5) Член координаційної ради з 
питань соціальної реабілітації дітей з 
інвалідністю.

6) Член тимчасової контрольної 
комісії з питань реорганізації служб 
соціального захисту щодо організації 
надання якісних соціальних послуг 
на території Миколаївської 
територіальної громади.

7) Член тимчасової 
комісії Миколаївської міської ради 
Миколаївського району 
Миколаївської області VIII 
скликання для розробки проектів 
Регламенту Миколаївської міської 
ради Миколаївського району 
Миколаївської області 
VIII скликання, Положення про 
постійні комісії Миколаївської 
міської ради Миколаївського району 
Миколаївської області VIII 
скликання та надання пропозицій 
щодо складу постійних комісій 
Миколаївської міської ради 
Миколаївського району 
Миколаївської області VIII 
скликання.

8) Член комісії у конкурсі 3 
надання одноразової матеріальної 
допомоги для відкриття власної 
справи учасникам АТО/ООС, членам 
родин загиблих ( померлих) та
впо.

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

2-га та 4-та п’ятниця місяця, вул.
Акіма 2, к. 10/104
1-а та 3-тя середа місяця з 16.00
Міський центр АТО, вул. Кобера
13А/8.

Кількість
звернень/запитів/запитань:

Близько 30



Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі:
Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради 
тощо)? Якщо так, то коли, які заходи та з яких 
питань?

Проводилася тісна співпраця з КУ 
ММР «Миколаївський міський 
центр підтримки внутрішньо 
перемішених осіб та ветеранів 
АТО», зокрема:
- зустріч із представниками 
військових частин гарнізону, 
допомога у розробці та отриманні 
держфінансування на власні бізнес- 
проєкти ветеранів, участь у 
перепідготовці тих, хто планує 
невдовзі звільнятись;
- участь у засідання круглого столу 
“ Організація у громадах соціальної 
і психологічної допомоги 
ветеранам АТО” в рамках спільного 
проекту Координатора проектів 
ОБОЄ в Україні та Міністерства у 
справах !ветеранів України;
- участь в рамках співпраці з 
центром у конференції “ Вільний 
доступ до освіти ВПО”.
- співорганізація та участь у Форумі 
ветеранських організацій 
(Миколаїв, 23-25 листопада 2021).

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

У мережі інтернет.
Під час прийому в останні тижні 
листопада за графіком прийому 
громадян.

26.11.21

/прізвища/  та ініціали/

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


