
Рекомендована форма звіту 
депутата Миколаївської міської ради VIII скликання

Звіт депутата Миколаївської міської ради VIII скликання 
Чайка Владислав Володимирович

(прізвище, Ім'я, по батькові)
по територіальному виборчому округу № м.Миколаїв 

________ за період з 10.12.2020 по 10.12. 2021р.________
Фракція : Депутатська фракція Політична партія 

«Опозиційна Платформа -За життя»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: +380672266362
E-mail: vladchaika2020@gmail.com
Сторінка в соціальній мережі: h ttp s ://w w w .fa c e b o o k .c o m /c h a ik a .v la d is la v /, 

h ttp s ://w w w .in s ta q ra m .c o m /c h a ik a  у ^ у з іо у /

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

сесій Ради

Присутність на сесіях Ради: 15 пленарних засідань сесій Ради

Кількість прийнятих рішень 
Ради:

всього -1552
кількість прийнятих рішень Ради 
депутатом Миколаївської міської 
ради VIII скликання в . Чайкою - 1301

'

Кількість особисто ініційованих 
сесійних питань:

Проект рішення Миколаївської 
міської ради «Про створення 
тимчасово'! консольної комісії 
Миколаївської міської ради VIII 
скликання для проведення перевірки 
фінансово-господарської діяльності 
м к п  "Миколаївводоканал" за 2019- 
2020 роки» (файл 5 - 0 1 3 - ؟ة )
Примітка؛ (Проект рішення був 
прийнятий на 3 сесії Миколаївської 
міської ради 02 .02 .2021)

Проект рішення Миколаївської 
міської ради «Про скасування 
рішення виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради від 
23.12.2020 №  1287 «Про встановлення 
розміру батьківської плати за 
організацію харчування у закладах 
дошкільної та загальної середньої 
освіти» (файл 5 - 0 3 3 .(ةج-
(Проект рішення був ініційований 
депутатом Миколаївської міської 
ради VIII скликання в . Чайкою)

Участь в обговоренні, прийнятті 
та в організації виконання рішень 
Ради, її органів, а також доручень

Постійно, згідно діючого 
законодавства України та Регламенту 
роботи Миколаївської міської ради 
VIII скликання

mailto:vladchaika2020@gmail.com
https://www.facebook.com/chaika.vladislav/
https://www.instaqram.com/chaika


виборців свого виборчого 
округу:

Комісії Ради Членом якої постійної комісії є 
депутат:

Постійної комісії міської ради 
з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, 
благоустрою міста, промисловості, 
транспорту, енергозбереження, 
зв’язку, інформаційних технологій та 
діджиталізації

Кількість засідань 
постійної комісії:

34

Кількість засідань постійної 
комісії відвідав депутат:

31

Ініціював висновків комісії?
383 з 628

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

Г олова тимчасової контрольної 
комісії Миколаївської міської ради 
VIII скликання для проведення 
перевірки фінансово-господарської 
діяльності МКП 
"Миколаївводоканал" за 2019-2020 
роки

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

https://mer.mk.ua/smi

Прийнято громадян: 170

Отримано заяв, скарг: 181

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

344

Отримано відповідей: 428

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

https://mer.mk.ua/smi

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?'

https://mer.mk.ua/smi

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

Інформацію буде надано після 
закінчення карантину.

Інша інформація (за наявності):

Дата складання звіту 10 грудня 2021 року

Депутат
Миколаївської міської ради
VIII скликання Чайка В.В.

/п ідп ис/ /п р ізв и щ е , т а  ін іц іа л и /

https://mer.mk.ua/smi
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https://mer.mk.ua/smi

