
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ДЕПУТАТА ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОБРАНОГО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 12 

 

КАРАКУЦ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА 

Назва міської ради: Лиманська міська рада 

Сайт міської ради:  

Звітний період: 2017 рік 

 

Фото  

Секретар міської ради Каракуц Тетяна Юріївна  

№ округу 12 

Фракція, посада в фракції:  

Дата народження: 28.05.1975 Став депутатом  17.11.2015 

Телефони (у т.ч. моб.) 

робочий: 4-15-00 

мобільний: 095-225-61-15 

 

E-mail: - 

Адреса приймальні депутата:  

 

Лиманська міська рада, вул. Назалежності ,46 

 

Чи був депутатом (інші виборні посади) раніше (ради, роки, скликання): ні 
 

Статистична інформація про активність депутата ради 

Присутність в раді На пленарних засіданнях ради:  

 

взяла участь в 15 пленарних засіданнях з 17 

Кількість прийнятих рішень ради за цей 

період:  

839 

Робота в комісії Назва комісії:  
 

- 

 

 

Посада в комісії:  - 

 



Скільки з скількох засідань комісії відвідав: 

 

Відвідала всі засідання постійних комісій ради  - (87 засідань) 

Ініціював рішень комісії  - 

Прийоми громадян Прийомний день:  щоп'ятниці   
 

Години прийому:  14.00-16.00 

 

Кількість проведених прийомів:  37 

 

Прийнято громадян:  63 

 

Депутатські звернення Кількість звернень:  4 

Отримано відповідей:  4 

Депутатські запити Ініційовані запити:  

 

0 

Підтримані радою:  

 

0 

Кількість особисто 

ініційованих 

депутатом: 

сесійних питань:   

 

1) внесені пропозиції щодо розробки ПКД щодо ремонту 

автодороги по вул. Кар’єрна; 

2) внесені пропозиції щодо будівництва спортвиного майданчику 

по вул. Челюскіна; 

3) 10 питань, винесених на розгляд сесії 

 

рішень ради:  

 

10 рішень міської ради 

Висновків: 

 

0 

Рекомендацій: 

 

0 

Змістовна інформація про особисту активність депутата ради 

 

Інформація про участь 

в депутатських групах 

та їх діяльність: 

- 



 

Які ЗМІ і як 

висвітлювали позицію 

депутата ? 

 

міськрайонна газета “Зоря”, офіційний сайт міської ради, газети “Лиманська сторона”, “Вести Лимана” 

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 на зустрічах з активом мікрорайону міста (4 зустрічі) 

Чи проводилися депутатом публічні 
заходи (круглі столи, слухання в 

комісіях, конференції, наради тощо). 

Якщо так, то коли, які заходи та з яких 

питань ? 

Брала участь в усіх, ініційованих міської радою засіданнях круглих столів, нарад, комісій, в т.ч.: з 

питань організації перевезень автомобільним транспортом пільгової категорії населення; гендерної 

рівності; бюджету розвитку громади; стратегії розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 

громади; семінарах з обміну досвідом з представниками територіальних громад як області так і 

України (понад 20 таких заходів)  

 

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 (що виконано за 2017 рік) 

За звітний період виконано: 

1. підсипку вул. Дружба (липень 2017); 

2.  розроблено ПКД та  зроблений експертний звіт щодо ремонту автодороги по вул. Кар’єрна, 

(червень 2017), виконані роботи щодо асфальтування цієї вулиці (грудень 2017); 

3. часткового загрейдеровано та підсипано вул. Лугова (листопад 2017); 

4. підсипано, загрейдеровано, та прочищено сточну трубу по вул. Молодіжній (листопад 2017); 

5. прибрано звалище сміття по вул. Торгова; 

6. здійснено частковий ремонт дороги по вул. Челюскіна (липень - серпень 2017); 

7. частково підсипано та загрейдеровано вул. Шмідта (вересень 2017); 

8. зроблений поточний ремонт дороги провул. Торговий; 

9. ліквідовано сміттєзвалище по вул. Кар’єрна та Челюскіна (квітень 2017); 

10. відкачана вода біля двору  за адресою: вул. Челюскіна, 99 та виконані роботи щодо укладення 



на цьому місці бордюру, працювала в складі виїздної робочої групи з цього питання ( питання 

вирішено протягом лютого — квітня 2017)  

День, місце та години проведення звіту: 

 

 

10.03.2018 о 13.00 район дитячого майданчику по вул. Челюскіна 

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  28.02.2018р.                                                                                           Підпис _____________________ 

 
 

 


