
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Топчого Володимира Миколайовича 

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

Фракція: політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 30-05-50
E-mail: topchy zoo@vega.com.ua
Сторінка в соціальній мережі:

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 засіданнях сесії 
Миколаївської міської ради 
VIII скликання

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

1552 рішення міської ради

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

1

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

На сесіях міської ради надавалися 
доручення та обговорювалися 
питання щодо забезпечення 
соціально-справедливої оплати праці 
працівників комунальних установ та 
закладів культури

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:

34

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

зо
Ініціював висновків комісії? 4
Членом яких інших 
комісій/робочих груп є депутат 
(перерахувати назви, посади):

Член робочої групи з розгляду 
зауважень та пропозицій до проекту 
містобудівної документації ֊
Генерального плану м. Миколаєва

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

1-й та 2-й четвер місяця приміщення 
Миколаївського зоопарку (2 поверх 
адміністративної будівлі) з 16:00 до 
18:00

Прийнято громадян:
3414

Отримано заяв, скарг: 15

Депутатські Кількість 11

mailto:zoo@vega.com.ua


звернення,
запити,
запитання

звернень/запитів/запитань:
Отримано відповідей: 11

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

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?

Виходи на округ 12 . Мусор, 
дороги, кровлі

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

Топчий В.М.

Дата складання звіту 15 11 2021

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


