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Бондаренко Юлія Олександрівна

 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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 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».   

  



 

   

Борденюк  Віталій Миколайович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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 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».   

  



 

   

Ватаманюк Євген Євгенович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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 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».   

  



 

   

Гажийський Володимир Валентинович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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 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».   

  



 

   

Гажийський  Євген Валентинович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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».   

  



 

   

Градинар Юлія Миколаївна

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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».   

  

  



 

   

Гусаренко  Михайло Леонтійович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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 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».   

  



 

   

Добров Михайло Сильвестрович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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 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».   

  



 

   

Жаран Оксана Вікторівна

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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. 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».   

  



 

   

Кобушкіна Тамара Олександрівна

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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 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».   

  



 

   

Коровель Алла Вікторівна

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання 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».   

  



 

 

   

Котович Галина Василівна

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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 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».   

  



 

   

Кошельник Таміла Ігнатівна

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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 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».   

  



 

 

   

Лускало Юрій Іванович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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».   

  



 

   

Молога  Олег Петрович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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».   

  



 

   

Ніколаєнко Світлана Михайлівна

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання 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».   

  



 

   

Носаченко Владислав Павлович  

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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».   

  



 

   

Плита Валентин Васильович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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».   

  



 

   

Потапчук Сергій Леонідович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання міської ради; 

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».   

  



 

   

Пушков Сергій Костянтинович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та 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 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».   

  



 

   

Рацький Денис Геннадійович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання 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».   

  



 

   

Соловьйов Іван Юрійович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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».   

  



 

   

Сосна Євгеній Володимирович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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».   

  



 

   

Султан  Валерій Іванович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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».   

  



 

   

Христич  Іван Іванович

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом першого року повноважень 

Татарбунарської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути 

можливість для врахування наступних рекомендацій протягом другого року повноважень 

в Татарбунарській міській раді поточного скликання:  

 

1. Надати для опублікування на офіційному сайті ради біографію та фотокартку; 

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

для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати всі пленарні засідання 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».   

 


