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Баранов Михайло Михайлович 

 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якою Ви входите; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 



 

   

Басій Наталя Олександрівна  
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якою Ви входите; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 



 

 

 

 

 

 

   

Биковський Віктор Дмитрович 

 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якою Ви входите; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Прозвітувати про свою діяльність за рік на відкритій, заздалегідь анонсованій зустрічі з 

виборцями; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

7. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 



 

   

Вихристюку Іван Андрійович

 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якою Ви входите; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

7. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Галат Ігор Володимирович

 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якою Ви входите; 

3. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

4. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Ганчурін Анатолій Валентинович

 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської радми; 

4. Прозвітувати про свою діяльність за рік на відкритій, заздалегідь анонсованій зустрічі з 

виборцями; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Гончарова Інна Олегівна 
За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Граждан Віктор Васильович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Грозов Віктор Васильович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  

  



 

   

Десятник Ігор Петрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Єрошенко Олександр  Борисович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Прозвітувати про свою діяльність за рік на відкритій, заздалегідь анонсованій зустрічі з 

виборцями; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Жнякін Віталій Володимирович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 
      

 

   

Завгороднюк Наталя Григорівна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

7. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Кімінчиджи Денис Степанович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

3. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

4. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Кірсей Віталій Дмитрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

   

  



 

 

   

Кондратюк Леонід Іванович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Крамар Олег Григорович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:   

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, інформацію про 

час, адресу місця проведення прийому виборців, а також контактний номер телефону; 

2. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, відповідно до 

встановленого графіку;  

3. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

5. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите;  

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

7. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

8. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Красовський Володимир Борисович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Прозвітувати про свою діяльність за рік на відкритій, заздалегідь анонсованій зустрічі з 

виборцями; 

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

 

   

Крупп Сергій Олегович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати все пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

   

Леонтьєв Василь Васильович 
 

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному сайті актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  

  



 

   

Манітенко Олег Костянтинович 
 

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради;  

4. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

6. Прозвітувати про свою діяльність за рік на відкритій, заздалегідь анонсованій зустрічі з 

виборцями; 

7. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

8. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

   

Манітенко Сергій Володимирович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:   

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

 

   

Морозов Олександр Володимирович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите;  

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

 

   

Мусаєв Сергій Магерамович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:   

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради;  

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

   

Прохорова Ніна Андріївна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради;  

4. Відвідувати засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

7. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

   

Римська Олена Михайлівна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади 

4. Публічно заявляти про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів і не брати 

участь у голосуванні 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

   

Римський В’ячеслав Петрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Відвідувати все засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

7. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

   

Садовський Василь Євгенович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Відвідувати все засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади;  

6. Надати для оприлюднення на офіційному сайті актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

7. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

   

Скалозуб Олександр Васильович  
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

   

Сорока  Володимир Олександрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

   

  



 

   

Сулаков Роман Павлович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади;  

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

  



 

   

Федорова Юлія Олександрівна  
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

3. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради; 

4. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Ципуленко Ольга Володимирівна   
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Чередниченко Юрій Анатолійович   
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Білгород-Дністровської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Білгород-Дністровській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою діяльність, а також 

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Білгород-Дністровської міської ради; 

4. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої Ви входите; 

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

 

  


