
 

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ДЕПУТАТА ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОБРАНОГО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №26 

ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ __"НАШ КРАЙ"___ 

(ПІБ ДЕПУТАТА) АФОНІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ  
Назва міської ради: Лиманська міська рада 

Сайт міської ради:  

Звітний період: 2017 рік 

 

Фото  

Депутат (ПІБ): Афонін Юрій Анатолійович  

 

№ округу 26 

Фракція, посада в фракції:  
Дата народження: 05.04.1959 Став депутатом 

(дата): 

23.12.2015 

Телефони (у т.ч. моб.) 066-510-58-58 

 

E-mail:  

 

Адреса приймальні депутата:  

 

ЗОШ  смт. Дробишеве  

 

Чи був депутатом (інші виборні посади) раніше (ради, роки, скликання): був депутатом V, VI, VII cкликання  

 

Статистична інформація про активність депутата ради 

Присутність в раді На пленарних засіданнях ради:  

 

взяв участь в усіх пленарних засіданнях ради 17 

Кількість прийнятих рішень ради за цей 

період: 

839 

Робота в комісії Назва комісії:  постійна  комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 

фізкультури та спорту, справах молоді та соціального захисту 

населення 

 

Посада в комісії:  заступник голови  комісії 

 

Скільки з скількох засідань комісії відвідав   17 засідань комісії відвідав 15 

Ініціював рішень комісії  0 

Прийоми громадян Прийомний день: друга середа місяця  

 



Години прийому:  З 9-00 до 11-00 

 

Кількість проведених прийомів: 8 

Прийнято громадян:  38 

Депутатські звернення Кількість звернень:  2 

Отримано відповідей: 2 

Депутатські запити Ініційовані запити:  

 

1 

Підтримані радою:  

 

1 

Кількість особисто 

ініційованих 

депутатом: 

сесійних питань:   

 

- 

рішень ради:  

 

- 

Висновків: 

 

- 

Рекомендацій: 

 

- 

Змістовна інформація про особисту активність депутата ради 

 

Інформація про участь 

в депутатських групах 

та їх діяльність: 

 

- 

Які ЗМІ і як 

висвітлювали позицію 

депутата ? 

 

- 

Інтернет-посилання 

про депутатську 

діяльність та позицію: 

 

 

- 

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків: 
Чи здійснювалося депутатом 

інформування виборців про бюджет, 

рішення ради, соціально-економічний 

розвиток громади, ін. рішення ? (вказати 

коли і в який спосіб): 

Здійснювалося 



Чи проводилися депутатом публічні 
заходи (круглі столи, слухання в 

комісіях, конференції, наради тощо). 

Якщо так, то коли, які заходи та з яких 

питань ? 

Брав участь в засіданнях круглого столу, нарадах з питань освіти - створення опорного 

навчального закладу, безпечних перевезень школярів, тощо. 

Пропозиції, зауваження та доручення 

виборців, які надійшли під час 

звітування депутата, в.ч. пропозиції та 

зауваження, у вирішенні яких потрібна 

допомога виконавчого комітету міської 
ради 

Сприяти в організації  часткового ремонту будинку культури смт. Дробишеве 

Сприяти в вирішенні питання щодо асфальтування дороги до залізничної станції 

Форпостна 

Сприяти у виконанні робіт з вирубки аварійних дерев по вулицях селища  

Сприяв вирішенню питання щодо придбання та встановлення для ЗОШ смт. Дробишеве 

спортивного майданчику  зі штучним покриттям  

Сприяв вирішенню питання щодо організації ремонту шкільного туалету ЗОШ смт. 

Дробишеве 

День, місце та години проведення звіту: 

 

 

15.03.2018 14.00 ЗОШ смт. Дробишеве  

Дні та способи інформування людей про 

звіт депутата, його поширення тощо: 

 

 

Інформація розміщена на сайті Лиманської міської ради в розділі “Звітування “ 

Фотозвіт під час зустрічі з виборцями на 

закріпленому окрузі 
 

 

 

 

 

 

 

Дата   05.03.2018           Підпис _____________________ 

 
 

 

 

 


