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Агаєв Назім 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер телефону 

для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

анонсованій зустрічі з виборцями;  

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради  

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

депутатів місцевих рад».  
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Антоненко Олексій Олексійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

4. Брати участь в засіданнях постійної депутатської комісії, до складу якої входить;  

5. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями;  

7. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради  

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

місцевих рад» 
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Афанасієвський Олег Дмитрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями;  

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   
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Беліцький Роман Миколайович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями;  

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».  
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Бєлов Віталій Федорович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями;  

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».  
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Бойко Наталія Павлівна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями;  

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   
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Власов Олексій В’ячеславович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

з виборцями;  

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

місцевих рад»;  
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Гайдай Іван Іванович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями;  

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради  

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

місцевих рад».   
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Галушка Юрій Сергійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями; Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті 

Ізмаїльської міської ради;   

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

місцевих рад».   
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Дехтярьов Ігор Вікторович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями;  

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   

 



13 

 

Єрохін Андрій Юрійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті міської ради біографію, 

фотокартку, інформацію про актуальні партійну приналежність, а також 

контактний номер телефону для запису прийому виборців;  

2. Брати участь в засіданнях постійної депутатської комісії, до складу якої входить;  

3. надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями;  

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;   

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

місцевих рад». 

 



14 

 

 Іванов Олександр Валерійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті міської ради біографію, 

фотокартку, інформацію про актуальні партійну приналежність, а також 

контактний номер телефону для запису прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

зустрічі з виборцями;  

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».  

 



15 

 

Кесіора Наталія Кіндратівна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

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 Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».  



16 

 

Кінєв Георгій Степанович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

зустрічі з виборцями;  

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради  

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

місцевих рад».   

 



17 

 

Коваль Ігор Васильович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

  

1. Подати для оприлюднення біографію, фотокартку, інформацію про актуальні 

партійну приналежність, а також контактний номер телефону для запису прийому 

виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

зустрічі з виборцями; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».  

 



18 

 

Кожем’якин Сергій Олександрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями;  

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».  



19 

 

Козак Віталій Петрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями;  

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської рад;  

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

місцевих рад».   



20 

 

Кошевой Геннадій Петрович  
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

зустрічі з виборцями; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад» 



21 

 

Кравцуненко Сніжана Іванівна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   

 



22 

 

Курсі Лариса Єгорівна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

  

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

зустрічі з виборцями; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   



23 

 

Лапшин Сергій Кузьмич 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

зустрічі з виборцями; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».  



24 

 

Літвін Андрій Анатолійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

  

1. Біографію, фотокартку, інформацію про актуальні партійну приналежність, а також 

контактний номер телефону для запису прийому виборців; 

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

а також для комунікації з виборцями; 

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

зустрічі з виборцями; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   

 



25 

 

Літинський Сергій Сергійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого 

року повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року 

повноважень в Ізмаїльській міській раді поточного скликання:  

 

1. Біографію, фотокартку, інформацію про актуальні партійну приналежність, а також 

контактний номер телефону для запису прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

4. Брати участь в засіданнях постійної депутатської комісії, до складу якої входить;  

5. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

зустрічі з виборцями; 

7. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради  

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

місцевих рад». 



Лузанов Сергій Аркадійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також Контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

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 Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад». 

6. Наша організація готова надати Вам всебічну підтримку експертну підтримку у 

впровадженні запропонованих рекомендацій в Вашій діяльності.  

 



Макаров В'ячеслав Назарієвич 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті міської ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

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

також для комунікації з виборцями; 

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

з виборцями; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради  

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

місцевих рад».   



Мірошніченко Олександр Миколайович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

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

також для комунікації з виборцями;  

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;  

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

з виборцями;  

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради  

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

місцевих рад».   

 



Павленко Віктор Валерійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

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

також для комунікації з виборцями; 

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

з виборцями; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради  

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

місцевих рад».   



Паномаренко Юрій Олександрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців; 

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

також для комунікації з виборцями; 

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

з виборцями; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   



Поляков Андрій Павлович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців; 

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

також для комунікації з виборцями; 

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

з виборцями; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   

 



Проданов Сергій Іванович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців;  

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

також для комунікації з виборцями; 

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

з виборцями; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   

 



Скоробреха Ігор Олександрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців; 

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

також для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

з виборцями; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад». 

 



Стоянов Іван Дмитрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців; 

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

також для комунікації з виборцями; 

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

4. Брати участь в засіданнях постійної депутатської комісії, до складу якої входить; 

5. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

з виборцями; 

7. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   



Усов Сергій Григорович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер телефону для запису 

прийому виборців; 

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

також для комунікації з виборцями; 

3. Проводити прийом громадян особисто в зазначений час відповідно до графіку 

прийому на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

з виборцями; 

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради;  

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

місцевих рад».   

 



Фуфаєв Анатолій Іванович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

1. Подати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 

інформацію про актуальні партійну приналежність, а також контактний номер 

телефону для запису прийому виборців; 

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

також для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на сайті ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

з виборцями; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради  

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

місцевих рад».   



Чмига Сергій Григорович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата міської ради протягом першого року 

повноважень Ізмаїльської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Ізмаїльській міській раді поточного скликання: 

 

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

актуальні партійну приналежність; 

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

з виборцями; 

3. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради 

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

місцевих рад».   

 


