
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Панченка Федора Борисовича 

по територіальному виборчому округу № 6 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0636428187
E-mail: mkradapanchenko@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: https ://www. facebook.com/ f.panchenko/

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

VIII скликання, та 15 пленарних 
засідань сесії Миколаївської міської 
ради VIII скликання

Присутність на сесіях Ради: Був присутній на всіх пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської 
міської ради VIII скликання

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради

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

Брав участь в обговоренні та 
прийнятті рішень, надавав 
протокольні доручення на пленарних 
засіданнях Ради, а саме:
- щодо організації інформування 
керівників об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків міста 
Миколаєва, будинки яких оснащені 
окремими даховими котельнями, 
щодо умов укладання договорів 
постачання газу для таких 
споживачів (11-а чергова сесія від 
21.10.21).

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

Постійна комісія міської ради з 
питань економічної і інвестиційної 
політики, планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного 
розвитку, підприємництва, 
наповнення бюджету та 
використання бюджетних коштів

Кількість засідань 
постійної комісії:

38

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

38

Ініціював висновків комісії? Брав участь в обговоренні всіх 
питань та ініціював всі висновки 
профільної постійної комісії.

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

1) Член робочої групи для вивчення 
питань розробки та внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 
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mailto:mkradapanchenko@gmail.com


(згідно розпорядж ення м іського  
голови від 09.11.2021 № 3ббр);
2) Член муніципальної ради з питань 
освіти.

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

пр. Героїв України, 4, щовівторка з 
10:00 до 13:00

Прийнято громадян: 158
Отримано заяв: 214

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань: 105

Отримано відповідей: 105

Інтернет -  посилання про депутатську діяльність 
та позицію (або у який спосіб та як висвітлювалась 
позиція депутата):

https://www.facebook.eom/f.panchenko/

Панченко Ф.Б.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

https://www.facebook.eom/f.panchenko/

