
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДЕПУТАТАМ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ VII СКЛИКАННЯ ІЗ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 



 

Зміст 

Алієв Гусейн Тагі Огли ....................................................................................................................3 

Букрєєв Олександр Іванович ........................................................................................................4 

Гандибул Олександр Петрович ....................................................................................................5 

Головко Ганна Мефодіївна ............................................................................................................6 

Голубов Сергій Володимирович ..................................................................................................7 

Дмитренко Оксана Йосипівна ......................................................................................................8 

Долгій Владислав Сергійович ......................................................................................................9 

Доронін Віталій Сергійович ........................................................................................................10 

Ісаєв Олександр Валерійович .....................................................................................................11 

Каракулін Михайло Якович ........................................................................................................12 

Кінаш Геннадій Володимирович ...............................................................................................13 

Комков Дмитро Павлович ............................................................................................................14 

Кукса Юрій Євгенович ..................................................................................................................15 

Панкратов Олександр Миколайович .......................................................................................16 

Писаренко Василь Іванович ........................................................................................................17 

Поштаренко Віктор Вікторович ................................................................................................18 

Процюк Олена Вікторівна ............................................................................................................19 

Пушкаренко Тетяна Миколаївна ...............................................................................................20 

Скрипник Сергій Євгенович ........................................................................................................21 

Соловьєв Олександр Вікторович ...............................................................................................22 

Тегляєв Андрій Вікторович .........................................................................................................23 

Тегляєва Олена Вікторівна .........................................................................................................24 

Топтунова Наталя Василівна ......................................................................................................25 

Чаплигін Андрій Вікторович ......................................................................................................26 

Швець Наталя Олексіївна ............................................................................................................27 
 



 

Алієв Гусейн Тагі Огли 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про 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 входите; 
 

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». 



 

Букрєєв Олександр Іванович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість 

для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про 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 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 

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

місцевих рад». 



 

Гандибул Олександр Петрович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про 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 входите; 
 

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». 



 

Головко Ганна Мефодіївна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про партійну приналежність; 

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

а також для комунікації з виборцями; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції». 

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

зустрічі з виборцями 
 



 

Голубов Сергій Володимирович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про партійну приналежність; 

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». 
 



 

Дмитренко Оксана Йосипівна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість 

для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про партійну приналежність; 

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

а також для комунікації з виборцями; 

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

визначеною Законом України «Про запобігання корупції» 

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». 
 



 

Долгій Владислав Сергійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про 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; 
 

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». 



 

Доронін Віталій Сергійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про 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; 
 

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». 



 

Ісаєв Олександр Валерійович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про партійну приналежність; 

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; 
 



 

Каракулін Михайло Якович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість 

для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про 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 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 міськради. 

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

місцевих рад». 



 

Кінаш Геннадій Володимирович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про 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 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 міськради. 

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

місцевих рад». 



 

Комков Дмитро Павлович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про 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 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 міськради. 

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

місцевих рад». 



 

Кукса Юрій Євгенович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість 

для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

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

місцевих рад». 



 

Панкратов Олександр Миколайович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

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

місцевих рад». 



 

Писаренко Василь Іванович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про 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 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 міськради. 

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

місцевих рад». 



 

Поштаренко Віктор Вікторович 
 
За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 

врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській 

міській раді поточного скликання:  

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

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

місцевих рад». 



 

Процюк Олена Вікторівна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Роздільнянської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість 

для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень в 

Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

інформацію про 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 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 міськради 

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

місцевих рад». 



 

Пушкаренко Тетяна Миколаївна 
 
За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Роздільнянської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування наступних 

рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

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 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 міськради 

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

рад». 



 

Скрипник Сергій Євгенович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Роздільнянської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування наступних 

рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

партійну приналежність. 

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

для комунікації з виборцями. 

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

Законом України «Про запобігання корупції». 

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

виборцями. 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті міськради 

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

рад». 



 

Соловьєв Олександр Вікторович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Роздільнянської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування наступних 

рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

партійну приналежність. 

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

для комунікації з виборцями. 

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

Законом України «Про запобігання корупції». 

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

виборцями. 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті міськради 

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

рад». 



 

Тегляєв Андрій Вікторович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Роздільнянської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування наступних 

рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

партійну приналежність. 

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

для комунікації з виборцями. 

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

Законом України «Про запобігання корупції». 

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

виборцями. 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті міськради 

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

рад». 



 

Тегляєва Олена Вікторівна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Роздільнянської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування наступних 

рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

партійну приналежність. 

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

для комунікації з виборцями. 

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

Законом України «Про запобігання корупції». 

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

виборцями. 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті міськради 

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

рад». 



 

Топтунова Наталя Василівна 
 
За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Роздільнянської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування наступних 

рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

партійну приналежність. 

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

для комунікації з виборцями. 

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

Законом України «Про запобігання корупції». 

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

виборцями. 

5. Звіт подати для оприлюднення на офіційному сайті міськради 

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

рад». 



 

Чаплигін Андрій Вікторович 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Роздільнянської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування наступних 

рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

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 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 міськради 

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

рад». 



 

Швець Наталя Олексіївна 
 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень Роздільнянської 

міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для врахування наступних 

рекомендацій протягом другого року повноважень в Роздільнянській міській раді поточного скликання:  

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

партійну приналежність. 

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

комунікації з виборцями. 

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

України «Про запобігання корупції». 

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

 


