
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Переверьзєвої Вікторії Вікторівни 

по територіальному виборчому округу № 2 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : Політичної партії «Європейська Солідарність»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: )0665013624 )помічник 0973413329؛
E-mail: viktoriyapereverzeva20@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.eom/vietoriya.pereverzeva.3

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: Була присутня на 14 пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської 
міської ради VIII скликання

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

1.
- Про створення тимчасової 
контрольної комісії Миколаївської 
міської ради VIII скликання з питань 
реорганізації служб соціального 
захисту щодо організації надання 
якісних соціальних послуг на 
території Миколаївської 
територіальної громади.

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

Брала участь в обговоренні та 
прийнятті рішень на пленарних 
засіданнях Ради.

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:

35

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

26

Ініціював висновків комісії? Брала участь в обговоренні питань 
профільної постійної комісії.

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

1) Член міської комісії з питань 
звільнення громадян від плати за 
надання соціальних послуг 
(згідно рішення виконавчого 
комітету від 23.06.2021 №509);
2) Член наради з планування робіт
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адміністрацією Заводського району 
Миколаївської міської ради на 2022- 
2024 роки за пропозиціями депутатів 
міської ради;
3) Член робочої групи щодо 
розроблення міської цільової 
програми розвитку річок та 
маломірного судноплавства у місті 
Миколаєві до 2023 року;
4) Голова тимчасової контрольної 
комісії Миколаївської міської ради 
VIII скликання з питань реорганізації 
служб соціального захисту щодо 
організації надання якісних 
соціальних послуг на території 
Миколаївської територіальної 
громади
(створено згідно рішення міської 
ради від 11.03.2021 №4/9).

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
•години прийому:

Адміністрація Заводського району 
(вул. Погранична, 9, актова зала) 
каб. №1, 1-й четвер місяця з 15:00 до 
17:00

Прийнято громадян: 21
Отримано заяв, скарг: 18

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

12

Отримано відповідей: 10

Інтернет -  посилання про депутатську діяльність 
та позицію (або у який спосіб та як висвітлювалась 
позиція депутата):
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Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі: Проводилися зустрічі з виборцями 

на окрузі, особисті прийоми 
громадян, сприяння у створенні 
ОСББ, вирішено питання з ремонту 
тротуару з парних сторін по вул.їй 
Слобідській, вивчення соціальних 
об'єктів громади та оптимізація 
соціальної сфери

Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради 
тощо)? Якщо так, то коли, які заходи та з яких 
питань?

Слухання на комісії з питань 
компенсації за пільгове перевезення 
-лютий 2021;
Круглий стіл з теми розбудови 
муніципальної системи
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попередження та протидії 
домашньому насильству- лютий 
2021;
Створення тимчасової комісії з 
питань реорганізації соціальної 
сфери;
Відкриття соціального 
підприємства для жінок 
постраждалих від насильства; 
Нарада з обміну досвідом у темі 
презентації соціальних та 
гуманітарних об'єктів у складі 
делегації у м.Маріуполь; 
Делегація з м.Миколаєва до 
Туреччини у складі почесної 
делегації 6-го фестивалю Старого 
міста Калеїчі

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

Звіт наданий в ознайомчому вигляді 
офіційній сторінці у ФБ

Інша інформація (за наявності): -

29.11.2021

Переверьзєва В. В.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


