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Александрочкін Олександр Олександрович

 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Проводити особистий прийом виборців у визначений графіком час; 

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

для комунікації з виборцями; 

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

виборцями;  

4. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад». 

.  

 

  



 

 

   

Аміци Олександр Сергійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;  

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

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади 

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

виборцями;  

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

рад». 

  



 

   

Балух  Денис Валерійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;  

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

участь у голосуванні; 

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 ради;  

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

рад». 



     

 

   

Беженар В’ячеслав Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;  

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». 

  



 

 

   

Борняков Олександр Сергійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Відвідувати всі пленарні засідання Одеської міської ради;   

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

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

виборцями. 

  



 

 

   

Боровік Олександр
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 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 пленарні засідання Одеської міської ради; 

4. Ввійти до складу постійної депутатської комісії та відвідувати всі її засідання;  

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

6. Надати для оприлюднення на 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». 



 

 

   

Бриндак Олександр Борисович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

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 ради;  

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

рад». 

  



 

 

   

Варавва Людмила Анатоліївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

  

 



 

 

   

Варещенко Володимир Ігорович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями 

2. Голосувати виключно персонально і не зловживати неперсональним голосуванням під час 

пленарних засідань Одеської міської ради 

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 ради;  

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

рад». 

  



 

 

   

Вишняков Дмитро Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями 

2. Відвідувати всі пленарні засідання Одеської міської ради 

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 ради;  

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

рад». 

  



 

 

   

Гапуніч Валентин Вікторович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями 

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади 

3. Голосувати виключно персонально і не зловживати неперсональним голосуванням під час 

пленарних засідань Одеської міської 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». 

 



 

 

   

Гіганов Богдан Вікторович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

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

рад». 

  



 

   

Гончарук Оксана Віталіївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

територіальної громади 

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

рад». 

  



 

 

   

Горін  Олександр Едуардович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про свою діяльність, 

а також для комунікації з виборцями;  

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

рад». 

  

  



 

 

   

Григор’єв Денис Станіславович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади 

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

рад». 

  

  



 

 

   

Данилко Наталія Іванівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про свою діяльність, 

а також для комунікації з виборцями 

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

рад». 



 

   

Етнарович Олег Володимирович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради інформацію про актуальну партійну 

приналежність; 

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

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

участь у голосуванні; 

4. Голосувати виключно персонально і не зловживати неперсональним голосування під час 

пленарних засідань Одеської міської 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». 



 

   

Єремиця Олексій Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

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

рад». 

  



 

   

Звягін Олег Сергійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

  



 

 

   

Іваницький Олександр Валеріанович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;; 

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». 

  



 

 

   

Ієремія Василь Володимирович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання Одеської міської ради;  

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». 



 

   

Іонов Петро Петрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

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». 

  



 

   

Іоргачов Вадим Дмитрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

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

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади 

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

участі в голосуванні 

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». 



 

 

   

Камінкер Олег Ісайович 

 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

2. Відвідувати всі пленарні засідання Одеської міської ради та 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. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

 

   

Кірєєв Володимир Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 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 пленарні засідання Одеської міської;  

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

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

виборцями;  

6. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради 

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

рад». 

 



 

 

   

Кісловський Андрій В’ячеславович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

актуальні партійну приналежність, інформацію про час, адресу місця проведення прийому 

виборців, а також контактний номер телефону; 

2. Здійснювати регулярний прийом виборців; 

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

участь у голосуванні; 

6. Голосувати виключно персонально і не зловживати неперсональним голосування під час 

пленарних засідань Одеської міської ради; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

9. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради 

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

рад». 



 

 

   

Кісловський Олексій В’ячеславович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

актуальні партійну приналежність, інформацію про час, адресу місця проведення прийому 

виборців, а також контактний номер телефону; 

2. Здійснювати регулярний прийом виборців; 

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

для комунікації з виборцями; 

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

участь у голосуванні; 

5. Голосувати виключно персонально і не зловживати неперсональним голосування під час 

пленарних засідань Одеської міської ради; 

6. Надати для оприлюднення на офіційному сайті 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». 

  



 

 

   

Коваль  Денис Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради фотокартку; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

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

рад». 

  



 

 

   

Корнієнко Володимир Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

2. Надати для оприлюднення на офіційному сайті 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. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

 

  



 

 

   

Крикливий Микола Федорович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради інформацію про час, адресу місця 

проведення прийому виборців, а також контактний номер телефону; 

2. Здійснювати регулярний прийом виборців; 

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

для комунікації з виборцями; 

4. Голосувати виключно персонально і не зловживати неперсональним голосуванням під час 

пленарних засідань Одеської міської ради; 

5. Надати для оприлюднення на офіційному сайті 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». 

  



 

 

   

Крук Юрій Юрійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради інформацію про актуальні партійну 

приналежність; 

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

для комунікації з виборцями; 

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

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади;  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

рад». 



 

   

Кулакевич Ольга Анатоліївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 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. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади;  

5. Надати для оприлюднення на офіційному сайті 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». 

  



 

   

Куценко Ірина Ігорівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

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 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». 

  



 

 

   

Леонідова  Лілія Василівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради інформацію про актуальний контактний 

номер телефону; 

2. Надати для оприлюднення на офіційному сайті 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. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

  



 

   

Лозовенко Марина Костянтинівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

3. Голосувати виключно персонально і не зловживати неперсональним голосуванням під час 

пленарних засідань Одеської міської ради; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному сайті 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». 

  



 

 

   

Малихіна  Тетяна Ігорівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

3. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради; 

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

рад». 

  



 

 

   

Матвєєв Олександр Вікторович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 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 депутатської комісії, до якої Ви входите; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади 

5. Голосувати виключно персонально і не зловживати неперсональним голосування під час 

пленарних засідань Одеської міської ради; 

6. Надати для оприлюднення на офіційному сайті 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». 

 



 

   

Мозолєв Ілля Васильович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради про актуальні партійну приналежність; 

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

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

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

виборцями;  

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

рад». 



 

 

   

Наконечна  Антоніна Леонідівна
За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про свою діяльність, 

а також для комунікації з виборцями;  

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

рад». 



 

 

   

Наумчак  Віктор Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради інформацію про час, адресу місця 

проведення прийому виборців, а також контактний номер телефону; 

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

а також для комунікації з виборцями;  

3. Відвідувати всі пленарні засідання Одеської міської ради та всі засідання постійної комісії, 

до складу якої Ви входите; 

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». 

  



 

 

   

Неугодніков  Андрій Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради інформацію про актуальні партійну 

приналежність;  

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

а також для комунікації з виборцями;  

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

4. Голосувати виключно самостійно і не зловживати неперсональним голосуванням під час 

пленарних засідань Одеської міської 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». 

  



 

   

Нікогосян  Левон Рубенович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

інформацію про актуальні партійну приналежність, інформацію про час, адресу місця 

проведення прийому виборців, а також контактний номер телефону;  

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

а також для комунікації з виборцями;  

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

4. Надати для оприлюднення на офіційному сайті 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». 

  



 

 

   

Новак Віктор Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади;  

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». 



 

 

   

Орлов Олександр Віталійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

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

рад». 



 

   

Осауленко Світлана Вікторівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

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

рад». 

 

  



 

 

   

Палпатін Дмитро Вікторович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

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». 

  



 

 

   

Пєструєв Дмитро Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

2. Відвідувати всі пленарні засідання Одеської міської ради та 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». 

  



 

 

   

Підгородинський , Вадим Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями; 

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

3. Голосувати виключно персонально і не зловживати неперсональним голосування під час 

пленарних засідань Одеської міської 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». 



 

 

   

Плаксій  Тетяна Василівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про свою діяльність, 

а також для комунікації з виборцями;  

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

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

участь у 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». 

 



 

 

   

Позднякова Анна Іванівна
За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1.Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради фотокартку; 

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

 



 

   

Потапський Олексій Юрійович
За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;  

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

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».   

 



 

   

Рогачко Лілія Олександрівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;  

2. Відвідувати всі пленарні засідання Одеської міської ради та 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. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».   

 

  



 

   

Сєбова Людмила Гаврилівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;  

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

3. Голосувати виключно самостійно та не зловживати неперсональним голосуванням під час 

пленарних засідань Одеської міської 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».   

 

  



 

 

   

Совік Олег Михайлович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;  

2. Відвідувати всі пленарні засідання Одеської міської ради та всі засідання постійної комісії, 

до складу якої Ви входите 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

4. Голосувати виключно самостійно та не зловживати неперсональним голосуванням під час 

пленарних засідань Одеської міської 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. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».   



 

   

Стась  Едуард Павлович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;  

2. Відвідувати всі пленарні засідання Одеської міської ради; 

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».   

 

  



 

   

Страшний Сергій Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;  

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».   

 

  



 

   

Танцюра Дмитро Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

для комунікації з виборцями;  

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

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

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

рад».  

  



 

 

   

Терещук  Вадим Сергійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

 

1. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади.  

  

 



 

   

Терновський  Андрій Юрійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті ради біографію, фотокартку, 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 пленарні засідання Одеської міської ради та всі засідання постійної комісії, 

до складу якої Ви входите; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

5. Не брати участь у голосуванні при наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів; 

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».   

 



 

   

Фокіна Олена Олегівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

1. Проводити регулярний прийом виборців; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Голосувати виключно самостійно і не зловживати неперсональним голосуванням під час 

пленарних засідань Одеської міської 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».   

  

  



 

 

   

Шеремет Олег Геннадійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

виборцями;  

3. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

 

  



 

   

Шкрябай Василь В’ячеславович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

  



 

   

Шумахер Юрій Борисович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Одеської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування 

наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Одеській міській раді поточного 

скликання:  

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

 


