
Звіт депутата Миколаївської міської ради V III  скликання 
Павловича Євгенія Володимировича 

по територіальному виборчому округу № 1 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»гя повноважень депутата: 11.03.20210636427691evpavlovich@gmail.comсоціальній мережі: https://www.facebook.com/evpavlovich

Інформація про активність депутата радиК іл ь к іс т ь  сесій Ради: 11 сесій  М и колаївської м іської ради V III  скликання, та 15 пленарних засідань с е сії М иколаївської м іської ради V III  скликанняП рисутність на сесіях Ради: Був присутній на 11 пленарних засіданнях се сії М иколаївської м іської ради V III  скликанняК іл ь к іс т ь  прийнятих рішень Ради: 1552 ріш ення м іської ради
К іл ь к іс т ь  особисто ініційованих сесій н и х питань:У часть в обговоренні, прийнятті га в організації виконання рішень Ради, її  органів, а також доручень виборців свого виборчого округу:

Брав участь в обговоренні та прийнятті ріш ень на пленарних засіданнях Ради.
Членом  якої постійної к ом ісії є депутат: П о стій н а ком ісія з питань прав лю дини, дітей, сім 'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, м ісцевого самоврядування, депутатської діяльності та етикиКількість засідань постійн ої ком ісії: 3 моменту входж ення до складу постійн ої ком ісії з питань прав лю дини, дітей, сім 'ї, законності, гласн ості, антикорупційної політики, м ісцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики було проведено 13 засідань.Кількість засідань постійної к ом ісії відвідав депутат: 8Ініцію вав висновків ком ісії? 1Щ о до виклю чення абзацу 3 ч. 7 ст. 27 Регламенту М иколаївської м іської ради V III  скликання.Членом  яких інш их комісій/робочих груп є депутат (перерахувати назви, посади):

1) Член робочої групи для вивчення питань розробки та внесення змін до ріш ення м іської ради від 24.12.2020 №  2/35 « П р о  затвердження Регламенту М иколаївської м іської ради V III  скликання»
(згідно розпорядження міського 
голови від 09.11.2021 №366р);

Фракція : Дата набут Телефони: К-таі1: Сторінка в 
Сесії Ради

Комісії ..а.

mailto:evpavlovich@gmail.com
https://www.facebook.com/evpavlovich


2) Член експертної ради з визначення кандидатів для призначення стипендії міського голови та міської ради, яку очолює заступник міського голови з розподілом обов’язків, для таланови тих студентів, які навчаються у закладах вищої освіти, закладах фахової ііередвищої освіти та закладах професійної (професійно- технічної) освіти м. Миколаєва 
(згідно розпорядження міського 
голови від 07.10.2021 №329р);3) Член наради з благоустрою дворових територій по вул. Крилова, 38,40. 40/1;4) Член робочої групи з оптимізації структури виконавчих органів Миколаївської міської ради 
(згідно розпорядження міського 
голови від 24.09.2021 №309р).

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та години прийому: Кожен другий та четвертий четвер місяця, м. Миколаїв, вул.Лазурна 52а, 5 під’їзд, офіс ОСББПрийнято громадян: 17 " ...Отримано заяв, скарг:
Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількістьзвернень/запитів/запитань: 2Отримано відповідей: 2
Інтернет -  посилання про депутатську діяльність 
та позицію (або у який спосіб та як висвітлювалась позиція депутата):

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?
ні

Форма/спосіб (зазначити день, місце, час та кількість присутніх виборців) проведення звіту: 25.11.2021, м. Миколаїв, вул.Лазурна 52а. 5 під’їзд, офіс ОСББ. 9 осібІнша інформація (за наявності): "

І Іавлович С .В.
Дата складання звіту ДепутатМиколаївської міської ради VIII скликання


