
Звіт депутата М иколаївської м іської ради V III скликання  
Ш апош нікової О лени О лександрівни  

по територіальном у виборчому округу №  1 
за період з 10.12.2020 по 10.12.2021

Фракція : Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»
Дата набуття повноважень депутата: 10.12.2020
Телефони: 0984411982 - Микола (помічник депутата)
E-mail: 1аеі1о770 8 (2>ц т а іі . сот
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/shaposhnikova.elena.50

Інформація про активність депутата ради
Сесії Ради К іл ь к іс т ь  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 13 пленарних засіданнях сесії 
Миколаївської міської ради VIII скликання

Кількість прийнятих 
рішень Ради:

1552 рішення міської ради 
кількість прийнятих рішень Ради депутатом 
Миколаївської міської ради VIII скликання 
Шапошніковою О.О. - 863

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 
на пленарних засіданнях Ради.

Комісії Ради Членом якої постійної 
комісії є депутат:

Постійна комісія міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, благоустрою міста, 
промисловості, транспорту, енергозбереження, 
зв'язку, інформаційних технологій та 
діджиталізації

Кількість засідань 
постійної комісії:

33

Кількість засідань 
постійної комісії відвідав 
депутат:

21

Ініціював висновків 
комісії?

107 з 564

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

1) Член міської комісії з питань формування 
пропозицій з питань придбання житла для дітей 
сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування;
2) Член наради з капітального ремонту 
дитячого майданчика по вул. Крилова, 38, 40;
3) Нарада з капітального ремонту дорожнього 
покриття по пров. 5 Парниковому;
4) Член наради з планування робіт 
адміністрацією Заводського району 
Миколаївської міської ради на 2022-2024 роки 
за пропозиціями депутатів міської ради;
5) Член робочої групи щодо розроблення 
міської цільової програми розвитку річок та

https://www.facebook.com/shaposhnikova.elena.50


маломірного судноплавства у місті Миколаєві 
до 2023 року;
6) Член робочої групи щодо розгляду питання 
переведення багатоквартирних житлових 
будинків на індивідуальне опалення та 
можливість зменшення витрат міста Миколаєва 
на енергоресурси;
7) Член тимчасової контрольної комісії 
Миколаївської міської ради VIII скликання з 
питань реорганізації служб соціального захисту 
щодо організації надання якісних соціальних 
послуг на території Миколаївської 
територіальної громади
(ст ворено згідно р іш ення  м ісько ї ра д и  від 
11.03.2021 № 4/9).

Прийом
громадян

Прийомний день, місце та 
години прийому:

Центр ветеранів афганців (вул. Бузника, 18), 2-й 
та 4-й четвер з 14:00 до 16:00

Прийнято громадян: 22

Отримано заяв, скарг: 22 звернення, із них -  15 колективних (12 -  
вирішено, 3 -  на контролі).

Депутатські
звернення,
запити,
запитання

Кількість
звернень/запитів/запитань:

2

Отримано відповідей: 2

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

офіційна сторінка в соціальній мережі: Фейсбук 
сторінка
https://www.facebook.com/shaposhnikova.elena.50

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?

Були проведені зустрічі на 
територіальному виборчому окрузі 
№1 та у громадській приймальні, 
яка знаходиться в Центрі ветеранів 
афганців (вул. Бузника, 18).

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

У мережі Інтернет.

Інша інформація (за наявності): Територіальний виборчий округ №1

Дата складання звіту 4%. М

Депутат
Миколаївської міської ради 
VIII скликання Шапошнікова О.О.

https://www.facebook.com/shaposhnikova.elena.50

