
                 

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ДЕПУТАТА ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОБРАНОГО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №20  

ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ __ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК__________________________________________________ 

(ПІБ ДЕПУТАТА)САРЖЕВСЬКА ВІРА ОЛЕКСІЇВНА 
Назва міської ради: Лиманська міська рада 

Сайт міської ради:  

Звітний період: 2017 рік 

 

Фото  

Депутат (ПІБ): Саржевська Віра Олексіївна  

 

№ округу 20 

Фракція, посада в фракції:  
Дата народження: 23.05.1952 Став депутатом 

(дата): 

23.12.2015 

Телефони (у т.ч. моб.) 066-49-22-327 E-mail: 

 

Адреса приймальні депутата: 

 

Адмінбудівля Ямпільського старостинськогоокругу 

 

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

Статистична інформація про активність депутата ради 

Присутність в раді На пленарних засіданнях ради:  

 

Відвідала 13 сесій з 17 

Кількість прийнятих рішень ради за цей 

період: 

839 

Робота в комісії Назва комісії:  Комісія з питань підприємницької діяльності та сфери послуг, 

управління промисловістю, транспортом. 

 

Посада в комісії:  Член комісії  

 

Скільки з скількох засідань комісії відвідав   взяла участь  у 8 засіданнях з 13 

Ініціював рішень комісії   

0 

Прийоми громадян Прийомний день: перший, третій четвер  

Години прийому:  9.00-11.00 



Кількість проведених прийомів: 20 

Прийнято громадян:  57 

 

Депутатські звернення Кількість звернень:  4 

 

Отримано відповідей: 4 

Депутатські запити Ініційовані запити:  

 

0 

Підтримані радою:  

 

0 

Кількість особисто 

ініційованих 

депутатом: 

сесійних питань:   

 

0 

рішень ради:  

 

0 

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 ? 

 

- 

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 ? 

Брала участь в засіданні круглих столів, комісій ініційованих  міською радою з питань організації 

перевезень  автомобільним транспортом  пільгової категорії населення  

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 

За моєї ініціативи створено клуб у смт. Ямпіль, придбано апаратуру для клубу. 

День, місце та години проведення звіту: 

 

 

Адмінбудівля Ямпільського старостинського округу 01.03.2018 09.30 

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   01.03.2018            Підпис _____________________ 

 
 


