
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Транської Владлени Сергіївни 

по територіальному виборчому округу № З 
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: 0679543707
E-mail: vladlena. transka(2>gmail .com
Сторінка в соціальній мережі: https://m.facebook.com/vlada.transkaya

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 12 пленарних 
засіданнях сесії Миколаївської 
міської ради VIII скликання

Кількість 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:

Брала участь в обговоренні та 
прийнятті рішень, надавала 
протокольні доручення на пленарних 
засіданнях Ради, а саме:
- щодо надання інформації про хід 
виконання ремонтів в закладах освіти 
(8-ма чергова сесія);
- щодо відновлення дорожнього 
покриття (8-ма чергова сесія).

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

Входила до складу постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, 
освіти, культури, туризму, молоді та 
спорту.
Виключено зі складу рішенням 
міської ради від 01.10.2021 №10/1 та 
включено до складу пост ійної 
ком ісії з  пит ань прав лю дини, 
діт ей, сім  % законност і, гласност і, 
ант икорупційної політ ики, 
м ісцевого  самоврядування, 
депут ат ської діяльност і т а ет ики

Кількість засідань 
постійної комісії:

3 моменту входження до складу 
постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, культури, туризму, 
молоді та спорту було 16 засідань.

3 моменту входження до складу 
постійної комісії з питань прав 
людини, дітей, сім'ї, законності, 
гласності, антикорупційної політики,

https://m.facebook.com/vlada.transkaya


місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності та етики було 
проведено 3 засідання.

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

Відвідала 13 засідань постійної 
комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, 
освіти, культури, туризму, молоді та 
спорту.

Відвідала 3 засідання постійної 
комісії з питань прав людини, дітей, 
сім'ї, законності, гласності, 
антикорупційної політики, місцевого 
самоврядування, депутатської 
діяльності та етики.

٠

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

1) Член експертної радаи з 
визначення кандидатів для 
призначення стипендії міського 
голови та міської ради, яку очолює 
заступник міського голови з 
розподілом обов’язків, для 
талановитих студентів, які 
навчаються у закладах вищої освіти, 
закладах фахової передвищої освіти 
та закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти м. Миколаєва 
(згідно розпорядж ення м іського  
голови від 07.10.2021 № 329р);
2) Член конкурсної комісії 3 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадського суспільства на 
виконання міської програми 
«Молодіжна політика» на 2019-2021 
роки, яким надається фінансова 
підтримка за рахунок бюджетних 
коштів
(згідно розпорядж ення м іського  
голови від 12.02.2021 № 27р);
3) Член робочої групи з розробки 
проекту міської цільової програми 
«Молодіжна політика» на 2022-2025 
роки
(згідно розпорядж ення міського  
голови від 12.08.2021 № 24бр).

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Адміністрація Центрального району 
(вул. Інженерна, 1) каб.№101, 2-а 
середа місяця з 13:00 до 15:00

Прийнято громадян: 15
Отримано заяв, скарг: 10

Депутатські
звернення,

Кількість
звернень/запитів/запитань:

6

запити,
запитання

Отримано відповідей: 2

Інтернет -  посилання про депутатську діяльність https://in.facebook.corn/vlada.transkaya

https://in.facebook.corn/vlada.transkaya


та позицію (або у який спосіб та як висвітлювалась 
позиція депутата):

Транська В.С.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


