
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Танасова Сергія Івановича 

по територіальному виборчому округу № 4 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : Політичної партії «Європейська Солідарність»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0937420560
E-mail: tanaso v3 3 @gmail .com
Сторінка в соціальній мережі: https ://www. facebook.com/serhii .tanasov

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 11 пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської міської 
ради VIII скликання

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:
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 на пленарних 
засіданнях Ради.

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

Постійна комісія міської ради з питань 
екології, природокористування, 
просторового розвитку, 
містобудування, архітектури і 
будівництва, регулювання земельних 
відносин

Кількість засідань 
постійної комісії:

37

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

27

Ініціював висновків комісії? Брав участь в обговоренні та вивченні 
питань профільної постійної комісії

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

1) Член громадської комісії з 
житлових питань при виконавчому 
комітеті Миколаївської міської ради 
(згідно р іш ення виконавчого коміт ет у  
від 27.01.2021 № 56).

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Місце та час прийому визначається 
індивідуально, відповідно до потреб 
заявника. Прийом здійснюється за 
попереднім записом за тел. 
0937420560

Прийнято громадян: 80
Отримано заяв, скарг:

Депутатські
звернення,

Кількість
звернень/запитів/запитань:



запити,
запитання

Отримано відповідей:

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

https://www.facebook.com/serhii.tanasov

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?

Виїзні засідання

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

У мережі Інтернет.

Інша інформація (за наявності):

'С>У  7£>-г

Танасов С.І.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

https://www.facebook.com/serhii.tanasov

