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Звіт депутата Миколаївської міської ради Ганни 
Володимирівни Ременнікової

Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання (голови фракції ПП 
«ПРОПОЗИЦІЯ») Ганни Володимирівни Ременнікової по територіальному 
виборчому округу № 4 за період з 10.12.2020 по 10.12.2021 рр.

Місце проведення звіту, з огляду на карантинні заходи в умовах пандемії СОУЮ-19, 
засоби масової інформації м. Миколаєва. Зауваження та пропозиції від виборців стосовно 
діяльності міської ради та її органів - відсутні.

З метою забезпечення виконання обов'язків депутата міської ради щодо звітування про 
свою роботу перед виборцями (стаття 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад»), я, депутат Миколаївської міської ради Ганна Володимирівна Ременнікова, 
повідомляю наступне: основною формою спілкування з виборцями є особисті зустрічі у 
трудових колективах підприємств, установ та організацій - заплановані та ситуативні під 
час роботи на окрузі.



За звітний період було прийнято 90 громадян та отримано 40 заяв і скарг (основні 
питання - вирішення комунальних проблем та надання матеріальної допомоги); надійшло 
43 звернення, на кожне з яких була підготовлена вичерпна та ґрунтовна відповідь. 
Протягом зазначеного (звітного періоду) працювала на 14 пленарних засіданнях (з 15-ти, 
що відбулися) 11-ти сесій Миколаївської міської ради та брала участь у підготовці, 
обговоренні й прийнятті рішень міської ради (загальна кількість прийнятих рішень - 1552). 

Як член постійної комісії міської ради з питань екології, природокористування, 
просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання 
земельних відносин працювала на 32-х засіданнях постійної комісії (з 36-ти, що 
відбулися), брала участь у вивченні та обговоренні питань та проектів рішень міської 
ради, переважно розроблених Управлінням земельних ресурсів міськради та звернень 
юридичних і фізичних осіб, наданих Управлінням земельних ресурсів та Управлінням 
містобудування й архітектури щодо оформлення правових документів на земельні 
ділянки.

Окрім цього, виконувала депутатські обов'язки як член робочої групи для вивчення питань 
розробки та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. №2/35 «Про 
затвердження Регламенту Миколаївської міської ради VIII скликання» (згідно з 
розпорядженням міського голови від 09.11.2021 № 366р); робочої групи із розробки 
заходів щодо відселення власників квартир, що проживають за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Заводська, буд. 35;• робочої групи з розгляду зауважень та пропозицій до проекту 
містобудівної документації - Генерального плану м. Миколаєва; тимчасової контрольної 
комісії Миколаївської міської ради VIII скликання для проведення перевірки якості 
надання послуг з організації харчування дітей у навчальних закладах міста, фінансово- 
господарської діяльності Комунального виробничого підприємства по організації 
харчування у навчальних закладах за 2019 - 2021 рр. (створено згідно з рішенням міської 
ради від 2.02.2021 №3/9).

Брала участь у публічних заходах з нагоди міських і загальнодержавних свят, 
меморіальних дат та звітувала про депутатську роботу і роботу на посаді голови 
адміністрації Інгульського району в ефірі КП ТРК «МАРТ» (передача «Діалог») та ТРК 
«НІС-ТВ» (ток-шоу «Битва за місто»); підтримувала ветеранські організації, літніх людей 
та маломобільні групи населення (продуктові набори, ліки, захисні маски, грошова та 
матеріальна допомога); тісно співпрацювала та допомагала КП «Міський центр підтримки 
ВПО та учасників АТО/ООС», серед іншого у напрямку благоустрою та облаштування 
прилеглої території.
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