
Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання
Тріщанович Єлизавети Володимирівни

по територіальному виборчому округу №4 
за період з 10.12,2020 по14.12.2021

Фракція : «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ»
Дата набуття 
повноважень 
депутата:

10.12.2021

Телефони: 0687135996
E-mail: lizatrishchanovich@gmail.com
Сторінка в 
соціальній мережі:

https://www.facebook.com/lizatrishchanovich/about_contact and basic info

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради Кількість сесій Ради: 11 сесій, 15 пленарних засідань

Присутність на сесіях Ради: 13 пленарних засіданнях
Кількість прийнятих рішень 
Ради:

Всього радою прийнято: 1552 рішень 
Особисто підтримано:852

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

3

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

6

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат: Входив до складу постійної комісії з 

питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, 
благоустрою міста, промисловості, 
промисловості, транспорту, 
енергозбереження, зв’язку та 
діджиталізації.

Кількість засідань 
постійної комісії:

3 моменту
входження до складу комісії з питань 
житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, благоустрою 
міста, промисловості, промисловості, 
транспорту, енергозбереження, 
зв’язку та діджиталізації 29 засідань

mailto:lizatrishchanovich@gmail.com
https://www.facebook.com/lizatrishchanovich/about_contact


Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

٠|

Була присутня на 28 засіданнях 
постійної комісія з питань житлово- 
комунального господарства, 
комунальної власності, благоустрою 
міста, промисловості, промисловості, 
транспорту, енергозбереження, 
зв’язку та діджиталізації

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

Голова депутатської групи «Жінки за 
Мир»

Громадська комісія з житлових 
питань при виконавчому комітеті 
Миколаївської міської ради

Член робочої групи для вивчення 
питань розробки та внесення змін до 
рішення міської ради від 24.12.2020 
№2/35 «Про затвердження 
Регламенту Миколаївської міської 
ради VIII скликання»

Входжу до складу спостережної ради 
при комунальних некомерційних 
підприємствах Миколаївської міської 
ради сфери охорони охорони 
здоров’я

Член депутатської групи «За здорове 
місто»

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Громадська приймальна міської 
організації політичної партії 
«Опозиційна Платформа-За Життя», 
вул. Спаська 60-6, щочетверга з 11:00 
до 16:00

Прийнято громадян: 43

Отримано заяв, скарг: Близько 30

Депутатські
звернення,
запити,

Кількість
зверне іь/за п ؛ ітів/запитань:

83

запитання Отримано відповідей: Близько 30



Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Інформація про роботу у виборчому окрузі: Всі ініційовані питання знаходяться 

в роботі та на контролі
Чи проводилися депутатом публічні заходи (круглі 
столи, слухання в комісіях, конференції, наради 
тощо)? Якщо так, то коли, які заходи та з яких 
питань?

Кожного понеділка проводжу 
виїздну зустріч з виборцями

17 грудня 2021 р

Тіщанович Є.В.

Дата складання звіту 

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання


