
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ДЕПУТАТА ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИОБРАНОГО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ На 12

КАРАКУЦ ТЕТЯНАЮРІЇВНА
Назва міської ради: Лиманська міська рада
Сайт міської ради:
Звітний період: 2018 рік

; Секретар міської ради Караюн Тстяна Юріївна
Мз округу 12

; Фракція, посада в фракції:
; Дата народження: 28.05.1975 Став дспу га'гом 17.11.2015
! Телефони (у т.ч. моб.)
! робочий: 4-15-00
: мобільний: 095-225-61-15

!
Адреса приймальні дсну'га'ійа:

,

]

' Чн був депутатом (інші виборні н

Статистична іінсрор
' На пленарних засіданнях раки:Присутність п ралі

* Кількість прийнятих рішснь ран
,

= період: ***,1 Назва комісії:Робота в комісії

Посада в комісії:

Е-таіІ: -

Лиманська міська рада. вул. Незалежності ,46

осади) раніше (ради, роки, скликання): ні

нація про активність депутаїа ради
взяла участь в 18 н.пснарннх засіданнях '; 19

1 га нсй 920



Скільки з скількох засідань комісії відвідав: Відвідали 98 засідань постійних комісій ради

Ініціював рішень комісії
Прийоми громадян Прийомиийдень: щоп'ятниці

Години прийому: 14.00-16.00

Кількість проведених прийомів: 42
1

1

.

» Прийнято громадян: 115
»

»

Депутатські івсрисиия 1 Кількість звернень: *
4

.
, Отримано відповідей: “ 4 *] Депутатські шпити Ініційовані запити: О

Підтримані радою: 0

' Кількість особисто сесійних питаиь:
ініційованих
депутатом:

]) внесені пропозиції іпо 14» Р(ПРОбКІ/І ПКД з ремонту автоціороі и
по пров: Торговий
2) внесені пропоишії пп- Ю проведення капітального рсмоп ])
дороги по пров. 'Іоріоппіі
З) 7 питань. випссснпк по П(ПІДІЯД сесії

рішень ради:

Висновків:

7 рішень міської ради

0

Рекомендацій:

Інформація про хчпсп. *

в депутатських яр) пцх
* та їх діяцимісіь:

Змістовна інформація про особисту активність депут

0

"(І І "«І ри,] ІІ



“ Які ЗМІ і як Міськрайонна мисі-а '"Зоря'Ї офіційний сайт міської ради. газета "Лиманська сторона".
« висвітлювали позицію
і

депутата ?

“ Інтернет-посилання
1 про депутатську
' діяльність та позицію:

й" Про залучення виборців та виконання дещдгайтських обов'язків:Чи ;,ііііснювалосядепутатом і.]іііСШОВЗЛОСЯ на зустрічах ? активом .хіікрориііоиу міста (11 зустрічей)інформування виборців про бюджет1
ріінсння ради, соціально-економічннй
рошніок громади, ін. рішення ?

Д,“,КЗ'Е“ [ н коли і в який спосіб):
, . , , й 7 і, ,іЧн проводилися депутатом публічні Ьрма ) часть в усіх, ініційованих міської радио ;асіданнях круглих столів. нараі. комісій. в т.ч.піхоти (кр) .ті столи, слухання в шкісриої рівності: бюджету розви ] к“) ірохы, им сгратсгії розвитку Лиманської оГП інаиоїкомісіях. конференції,наради тощо). сри іоріаціьиої громади; семінарах 1а(і>01*)Х1.1Х і обміну досвідом ': прс;тсташшк.шп органівЯкщо так, то коли, які заходи та '; яких хгыисноґо самоврядування ( тсри горіадьігих ірохіад) як області так і України (попа,; 27 такихнн Іань '] 1.1ХП,1іН)

Проношиії, зауваженнята доручення і.: звітний исріод виконано:
виборців, які надійшли під час ІЦКНПК) ;іороги по пров. Друкби
ПБЇІ) нання депутата. в.н. пропозиції та : рофіціюваиия доріг по вул. ]]]мі,1та. нрон Шмідта
НІ) нажсння, у вирішенні яких потрібна НЦЩЮВЦІСНН нові ЄПЄКТРООНОРНно в),] [ >:щрна.іонмпи :: виконавчого комітету міської 4 ро єробдсно ]ІКД та отримано ]]ОНіІііНЕ:.І,І сксисртниіі “звіт '; капітально] о рсмон ]) .шіодіоті'и

,и,“

шт на» виконано за 2018 ік « З *исквм) но и ов. То говий .ХЬШ-(Юо' ;, ' “« шплановано виділення 987 тис. (в. 71 Ш)
|

]; З::иснсно иоктс норосш бІІІЯ .іиіячоіо шт ..ишика по вул.Челюск1на
и % іісисио аокіс порослі по ирон'Іорімкм-) | район Центру соціальної рсабіці інші ,зпсіі)' Н.шссно в нсрслік робіт на 2010 рік иршэ. ія ремонту зупинки В районі исшрн іміоіо ринку-.' ітішсио видалення дсрсн но в) і.()=ср=-..: іхар'! рна



День, місце та години проведення звіту:
'

24.03.2010 о 13.00 район дитячого майданчику по вул. Чєдпоскінаі

[

т

Дні та способи інформування людей прозвіт депутата, його поширення тощо:
! Фотозвіт під час зустрічі '; виборцями на
закріпленому окрузі

Інформація розміщена на сцйті Лиманської міської ради в розділі "Звітування "

,

“

ды;

Дата 12.03.2019р. Підпис


