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Абашев Родіон Анатолійович

 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

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

партійну приналежність, інформацію про офіційних помічників-консультантів, інформацію про 

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

2. Проводити особистий прийом виборців у визначений графіком час; 

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

для комунікації з виборцями; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 



 

 

   

Абрамова Євгенія Георгіївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  



 

 

   

Авілов Микола Вікторович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

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

партійну приналежність, інформацію про офіційних помічників-консультантів, інформацію про 

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

2. Проводити особистий прийом виборців у визначений графіком час; 

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

для комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також відвідувати всі 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 ради актуальну декларацію, за формою, 

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад». 

 



 

 

   

Адзеленко Олександр Васильович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

участі в голосуванні; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

 



 

 

   

Алексейчук Лілія Олексіївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  

  



 

   

Андрєєнков Віктор Володимирович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  



 

   

Антов Трифон Данилович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  



 

   

Артеменко Анатолій Іванович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  



 

   

Ахмеров Олександр Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

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

для комунікації з виборцями; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 



 

   

Бабенко Олег Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 



 

   

Бакланов Віктор Васильович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

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

помічників-консультантів; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  



 

   

Баранський Віктор Сергійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  

  



 

   

Барвіненко Дмитро Лукович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  



 

   

Барінов Дмитро Анатолійович

 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  



 

 

   

Барський Олександр Леонідович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

  

  



 

   

Батлюк Олег Володимирович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 
      

 

   

Біб Микола Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



     

   

Біб  Сергій Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

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

помічників-консультантів; 

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. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».    



 

   

Бойко Григорій Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:   

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарній засідання, а також всі засідання постійної комісії, до складу якої 

Ви входите; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Бойченко Іван Іванович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, актуальне місце роботи, актуальне 

місце та графік проведення особистого прийому громадян, та контактний номер телефону; 

2. Проводити регулярний, але не рідше 1 разу на місяць, прийом виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

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

5. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   



 

   

 

Бондаренко Олександр Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Братінов  Ігнат Васильович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

 

   

Бубнов Віктор Іванович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

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

партійну приналежність, інформацію про час, адресу місця проведення прийому виборців, а 

також контактний номер телефону; 

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. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Булигін-Шрамко Сергій Віталійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 

 

   

Вітряний Олесь Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, інформацію про актуальне місце 

роботи, інформацію про час, адресу місця проведення прийому виборців, а також контактний 

номер телефону; 

2. Проводити регулярний, але не рідше 1 разу на місяць, прийом виборців; 

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

для комунікації з виборцями; 

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

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   



 

 

   

Волканов Валентин Пилипович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 

 

   

Гайдар Марія Єгорівна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, а також актуальну інформацію про 

час та місце проведення прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

5. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

 



 

   

Губерник Аркадій Олексійович
За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

  

  



 

   

Дерев’янко Микола Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  

  



 

 

   

Дімчогло Юрій Дмитрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад». 

  



 

   

Душейко Валентин Пилипович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 
      

 

   

Зінченко Марина Анатоліївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Іоганов Ігор Юрійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

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

4. Використовувати право подання депутатського запиту; 

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Івашов Андрій Геннадійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Відвідувати всі засідання постійної комісії, до складу якої 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». 

  



 

   

Казимирову Олег Аркадійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Кащі Олександр Родіонович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

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

4. Використовувати право подання депутатського запиту; 

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Клименко Ігор Борисович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

 



 

   

Кобильніков Олексій Борисович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Коваліш Ірина Володимирівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

3. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

  



 

   

Копотієнко Євген Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Корженко Олег Вікторович

Шановний, Олег Вікторович! 

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» в 2015 році ініціювала громадську 

кампанію по персональної оцінки результатів діяльності депутатів Одеської міської ради VI скликання 

( «Атестацію»). 

З 2016 року організація почала реалізацію аналогічної ініціативи і розширила свою ініціативу до 

оцінювання діяльності вже новообраних депутатів Одеської обласної, Одеської, Ізмаїльської, 

Білгород-Дністровського, Котовського, Ренійського, Татарбунарського, Роздільнянського міських рад. 

Зазначена ініціатива реалізується з метою підвищення рівня відповідності діяльності місцевих 

депутатів законам України, а також практикам добрим практикам представництва інтересів 

громадян за допомогою персоніфікованої оцінки діяльності кожного окремого депутата, а також 

збільшення обізнаності населення про діяльність місцевих депутатів. 

У своєму оцінюванні організація керувалася, в першу чергу, законами «Про місцеве самоврядування», 

«Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної 

інформації». 

Оцінювання проводилося по набору заздалегідь встановлених критеріїв, по кожному з яких депутат 

міг отримати від «0», в разі повної невідповідності критерію, до «5», в разі повної відповідності 

критерію. Оцінки за кожним критерієм підсумовувалися і ділилися на кількість критеріїв, визначених 

для аналізу. Таким чином, в разі повної відповідності всім критеріям, діяльність депутата могла бути 

оцінена в 5 б. Критеріями для оцінювання виступали наступні показники:  

1) Розміщення інформації про депутата на офіційному сайті ради - біографія, що включає інформацію 

про освіту, досвід роботи, сімейний стан, судимість; фотографія депутата; партійна приналежність і 

партія, від якої обрано депутата. 

2) Оприлюднення повної та актуальної інформації про місце і час проведення прийому, а також 

контактних даних депутата. 

3) Проведення особистого прийому виборців не менше ніж 1 раз на місяць відповідно до 

встановленого графіка проведення прийому. 

4) Використання соціальних мереж для комунікації з виборцями. 

5) Дисципліна відвідування пленарних засідань сесій ради. 

6) Дисципліна відвідування засідань постійних депутатських комісій. 

7) Добровільне оприлюднення декларації за 2015 рік. 

8) Подання депутатських запитів (незалежно від результатів голосування депутатського корпусу під 

час розгляду запропонованого запиту). 



 

   

9) Відсутність фактів голосування в умовах конфлікту інтересів або повідомлень в ЗМІ, які належним 

чином обґрунтовують можливу причетність депутатів до корупційних дій. 

10) Відсутність підтверджених фактів неперсонального голосування ( т.зв. «кнопкодавства»). 

11) Наявність інформації про звіт депутата про результати діяльності за рік. 

12) Підтверджена (є відповідні публікації на офіційних сайтах, в соціальних мережах, ЗМІ) інформація 

про проведення публічної звітної кампанії: зустріч / зустрічі з виборцями, без урахування зустрічей з 

трудовими колективами підприємств або установ, на яких працює або власником яких є депутат. 

13) Публікація звіту про виконану роботу (ЗМІ, соціальні мережі, офіційні сайти депутатів, партій, 

рад) 

14) Відповідність змісту звіту вимогам ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад». 

15) Відсутність фактів голосування «ЗА» при розгляді спірних проектів рішень. 

За результатами оцінювання Вашої діяльності протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, пропонуємо Вам розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року ваших повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

для комунікації з виборцями; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

Наша організація готова надати Вам всебічну підтримку експертну підтримку у впровадженні 

запропонованих рекомендацій в Вашій діяльності.  

Детально з результатами здійсненого нашою організацією оцінювання можна ознайомитись на сайті 

http://izbirkom.org.ua в розділі «Атестація місцевих депутатів».  

З повагою,  

Голова Одеської обласної організації  

ВГО «Комітет виборців України» 

Бойко А.М.  

 

http://izbirkom.org.ua/


 

   

Кривошея Володимир Валентинович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

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

4. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

Наша організація готова надати Вам всебічну підтримку експертну підтримку у впровадженні 

запропонованих рекомендацій в Вашій діяльності.  

Детально з результатами здійсненого нашою організацією оцінювання можна ознайомитись на сайті 

http://izbirkom.org.ua в розділі «Атестація місцевих депутатів».  

З повагою,  

Голова Одеської обласної організації  

ВГО «Комітет виборців України» 

Бойко А.М.  

 

http://izbirkom.org.ua/


 

 

   

Кузькевич Микита Дмитрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Кутателадзе Олег Джумберович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, а також актуальну інформацію про 

місце та графік проведення прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   



 

   

Кюссе Іван Іванович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 

 

   

Лазаренко Михайло Дмитрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

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

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

  



 

 

   

Лупашко Сергій Іванович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

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

5. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

  



 

   

Маслов Юрій Костянтинович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, а також актуальну інформацію про 

місце та графік проведення прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

5. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

 



 

   

Напрієнко Павло Володимирович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, а також актуальну інформацію про 

графік та місце проведення прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   



 

 

   

Недозимований Ігор Сергійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

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

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 

   

Осіпов Володимир Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, а також актуальну інформацію про 

графік та місце проведення прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

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

5. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

  



 

 

   

Паращенко Сергій Володимирович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 

 

   

Петровський Сергій Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

  

  



 

 

   

Повзун Максим Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

5. Використовувати право подання депутатського запиту; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   



 

 

   

Радковський Олег Володимирович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

для комунікації з виборцями; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 

   

Разумов Віталій Вікторович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, актуальне місце та графік 

проведення особистого прийому громадян, та контактний номер телефону; 

2. Проводити регулярний, але не рідше 1 разу на місяць, прийом виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

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

5. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

  



 

   

Садовник Анатолій Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

5. Використовувати право подання депутатського запиту; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   



 

   

Самунжи Панас Георгійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  

  



 

   

Саутьонков Віталій Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  



 

   

Свічинський Віталій Сергійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 

 

   

Сеник Роман Віталійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

.  

  



 

   

Сорочан Микола Васильович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

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

5. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

  



 

   

Стоянова Алла Андріївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

3. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

4. Використовувати право подання депутатського запиту; 

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  

  



 

   

Стрелят Іван Микитович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:   

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, а також актуальну інформацію про 

місце та графік проведення прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

5. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

 



 

   

Сулаков Олег Семенович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

4. Використовувати право подання депутатського запиту; 

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   



 

   

Сушков Володимир Михайлович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

5. Використовувати право подання депутатського запиту; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

  



 

 

   

Табунщик Руслан Володимирович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 

   

Теплицький Вадим Едуардович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

3. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 

   

Урбанський Анатолій Ігорович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад». 

  



 

 

   

Усінову Олександр Тейфукович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Учитель  Ігор Леонідович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Фінік Владислав Васильович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, а також актуальну інформацію про 

графік та місце проведення прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

5. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

 



 

   

Харченко Віталій Георгійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

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

5. Використовувати право подання депутатського запиту; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   



 

   

Хачатрян Князь Аршалуйсович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  



 

   

Хмелевський Анатолій Борисович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

3. Використовувати право подання депутатського запиту; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  



 
      

 

   

Чапір Дмитро Петрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, а також інформацію про 

актуальний графік та місце проведення прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

 



 

   

Червяков Сергій Вікторович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

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. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад». 

  

  



 

   

Чередниченко Анатолій Григорович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

4. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   



 

   

Чикліклчі Георгій Гаврилович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

4. Використовувати право подання депутатського запиту; 

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   



 

   

Чумаченко Володимир Васильович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

4. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   



 

   

Шимон Леонід Геннадійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями; 

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

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

5. Використовувати право подання депутатського запиту; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   



 

   

Шкарівський Вадим Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, а також актуальну інформацію про 

місце та графік проведення прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

5. Використовувати право подачі депутатського запиту;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

8. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

 



 

   

Щербина Володимир Михайлович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

  



 

 

   

Юрко Ольга Іванівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

обласної ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській обласній раді 

поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографію, а також інформацію про 

актуальний графік та місце проведення прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для освітлення своєї діяльності, а також для комунікації з 

виборцями;  

3. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

4. Відвідувати всі пленарні засідання обласної ради; 

5. Надати для оприлюднення на офіційному 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 ради;  

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

рад».   

  


