
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Прудника Євгена Вікторовича 

по територіальному виборчому округу № 1 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА 
-  ЗА ЖИТТЯ»

Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: +380675153170
E-mail: рглбпік 19 84@ukr.net

Інформація про активність депутата ради

Сесії Ради

К і л ь к і с т ь  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 13 пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської 

міської ради VIII скликання
К і л ь к і с т ь  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 інформації про роботу в 
напрямку питання дивідендів до 

міського бюджету;
- щодо закінчення наявних проектів

без проектування нових;
- щодо створення КП «Футбольний

клуб Миколаїв»

Комісії Ради

Членом якої постійної комісії є 
депутат:

Постійна комісія міської ради з 
питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, 
благоустрою міста, промисловості, 

транспорту, енергозбереження, 
зв'язку, інформаційних технологій та 

діджиталізації
Кількість засідань 
постійної комісії: 33

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат: 23

Ініціював висновків комісії 87 із 564

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

1) Член наради з капітального 
ремонту доріг приватного сектору; 
2) Член наради з планування робіт 
адміністрацією Заводського району 
Миколаївської міської ради на 2022- 
2024 роки за пропозиціями депутатів 

міської ради.
3) Член депутатської групи «За 

здорове місто»

mailto:84@ukr.net


Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Адміністрація Заводського району 
(вул. Погранична, 9) каб. №1, 4-й 

четвер місяця з 15:00 до 17:00
Прийнято громадян: 3

Отримано заяв, скарг: 3
Депутатські
звернення,

запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань: 4

Отримано відповідей: 4

Інтернет -  посилання про депутатську діяльність 
та позицію (або у який спосіб та як висвітлювалась 

позиція депутата):

УоиШЬе-трансляції засідань комісії та 
сесій

03. / 2 ,

Прудник Є.В.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


