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Балабанов Олексій Володимирович

 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради, а також 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».   

  



 

   

Бубнов Олександр Вікторович

 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; 

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».   

  



 

   

Власюк Наталя Миколаївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській міській 

раді поточного скликання:  

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради інформацію про актуальне місце та 

графік проведення прийому виборців; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання міської рада, а також всі засідання постійної комісії, до 

складу якої Ви входите; 

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

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем жителів 

територіальної громади; 

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

виборцями;  

7. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті ради;  

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

рад».   

  



 

   

Волошина Галина Іванівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській міській 

раді поточного скликання:  

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради інформацію про актуальне місце та 

графік проведення прийому виборців; 

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

для комунікації з виборцями; 

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

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».   

  



 

   

Гембалін Сергій Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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. 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».   

  



 

   

Гордус Володимир Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради, а також 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».   

  



 

   

Гумен Марина Сергіївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради; 

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».   



 

   

Іванюк Сергій Володимирович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради; 

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».   

  



 

   

Катеренчук Сергій Володимирович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради; 

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».   

  



 

   

Колесник  Володимир Григорович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській міській 

раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографії та фотокартки; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання міської ради, а також 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».   

  



 

   

Крушельницька  Наталя Віталіївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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. 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».   

  



 

   

Кулик Наталя Анатоліївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради, а також 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».   



 

   

Матвєєв Юрій Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській міській 

раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному сайті біографії та фотокартки, інформацію про 

графік та місце проведення прийому громадян; 

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 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».   



 

   

Мельник  Петро Єфимович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській міській 

раді поточного скликання:  

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

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 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».   

  



 

   

Миток Марина Миколаївна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській міській 

раді поточного скликання:  

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

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання міської ради, а також 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».   

  



 

   

Панюшкевич  Лариса Володимирівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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. 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».   

  



 

   

Перепелиця Олександр Петрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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. 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».   

  



 

   

Перлей  Валентин Степанович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради; 

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».   



 

   

Петренко  Олег Олексійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській міській 

раді поточного скликання:  

1. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийому виборців; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання міської ради, а також 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».   

  



 

   

Пешат Олександр Михайлович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській міській 

раді поточного скликання:  

1. Проводити регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийому виборців; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання міської ради, а також 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».   

  



 

   

Плахотний Олександр Анатолійович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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. 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».   

  



 

   

Понепалюк Валерій Васильович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради; 

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».   

  



 

   

Поповський Анатолій Миколайович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради, а також 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».   



 

   

Ремесник Олена Іванівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради; 

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».   

  



 

   

Сторожук Олександр Олександрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради, а також 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».   



 

   

Сухін Олег Михайлович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради, а також 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».   



 

   

Таранчук Володимир Юхимович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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. 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».   

  



     

 

   

Топало Анатолій Михайлович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради, а також 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».   



 

   

Фомін Анатолій Григорович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради, а також 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».   



 

 

   

Цуркан Тетяна Іванівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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».   

  

  



 

   

Шаповал Борис Дмитрович
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській міській 

раді поточного скликання:  

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

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».   



 

   

Якубовська  Наталя Степанівна
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській міській 

раді поточного скликання:  

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

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 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».   

  



 

   

Янчевський Олег Іванович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Подільської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Подільській 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 міської ради, а також 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».   

  


