
                  

 

 

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ДЕПУТАТА ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОБРАНОГО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 

ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

(ПІБ ДЕПУТАТА)  Воскобойников Євгеній Олегович.
Назва міської ради: Лиманська міська рада 

Сайт міської ради:  

Звітний період: 2017 рік 

 

 

Депутат (ПІБ): Воскобойников Євгеній Олегович. 

 

Округ № 7.   

Фракція, посада в фракції:  Відсутні фракції та посади в них. 

Дата народження: 24.07.1959. Став депутатом  17.11.2015.  Рішення міської ради від 

17.11.2015 №7/1-1 Про затвердження 

повноважень депутата. 

Телефони (у т.ч. моб.)     0505897599 

 

E-mail:  

 

Адреса приймальні депутата: місто Лиман, 

вул. Свободи № 110.  

 

 

 

Чи був депутатом (інші виборні посади) раніше (ради, роки, скликання): Не був обраним і не мав посад. 

 

Статистична інформація про активність депутата ради 

Присутність в раді На пленарних засіданнях ради:  

 

У 2017р. відбулось 17 засідань міської ради, у всіх засіданнях 

приймав участь. 

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:  Заступник голови комісії.  

 

Скільки з скількох засідань комісії відвідав   У 2017р. відбулось 13 засідань у всіх засіданнях приймав участь 



Ініціював рішень комісії  Підтримано зміни до комплексної програми воїнів АТО.   

Відхилено програму  «Монетизація пільг» 

 

Прийоми громадян Прийомний день: З понеділка до п’ятниці. 

 

Години прийому:  8.00 – 17.00.  

 

Кількість проведених прийомів: 250 

 

Прийнято громадян:   

26 

Депутатські звернення Кількість звернень:  Направлено 57 звернень. 

  

Отримано відповідей: 46 

 

Депутатські запити Ініційовані запити:  

 

Ініційований один запит. 

Підтримані радою:  

 

Не був внесений до порядку денного. 

Кількість особисто 

ініційованих 

депутатом: 

сесійних питань:   

 

3 питання,  які не увійшли в порядок денний сесій. 

рішень ради:  

 

1 підтримано 

Висновків: 

 

__________ 

Рекомендацій: 

 

4 

Змістовна інформація про особисту активність депутата ради 

 

Інформація про участь 

в депутатських групах 

та їх діяльність: 

 

 

  _____________________ 

Які ЗМІ і як 

висвітлювали позицію 

депутата ? 

 

Протягом року моя позиція була оприлюднена у 8 номерах газети «Лиманська Сторона». У трьох номерах газети 

«Зоря» оприлюднили мої статті. Також 1 стаття була оприлюднена у газеті «Вісті Лимана».  

Інтернет-посилання 

про депутатську 

 



діяльність та позицію: 

 

 

Про доручення 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): 

Протягом року було опубліковано у 8 номерах газети «Лиманська Сторона». У 3 номерах газети 

«Зоря» та 1 стаття у газеті «Вісті Лимана». Статті містили інформацію про наслідки використання 

бюджетних коштів громади, а також вплив прийнятих рішень на соціально-економічний розвиток 

громади. Також статті містили важливу інформацію для виборців про інші рішення та роботу 

Лиманської ради, які вплинули на життєдіяльність громади про, що потрібно було всім знати.  

Чи проводилися депутатом публічні 
заходи (круглі столи, слухання в 

комісіях, конференції, наради тощо). 

Якщо так, то коли, які заходи та з яких 

питань ? 

Приймав участь у акції про погані дороги, проти існування незаконних гральних закладів на 

території громади, та інших акціях ініційованих громадською радою. Приймав участь в практично 

всіх масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування у місті Лиман. 

Приймав участь у роботі круглих столів по впровадженню пільгового проїзду та з інших питань. 

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 

Доручення: По ремонту тротуарів, дитячої площадки. Облаштування освітлення тротуару від 

магазину «Кооператор» до магазину «Перекрёсток». Ремонт проїзної частини біля підприємства 

ПАТ «ДТЕК» по провулку Грушевського, а також сприянню ліквідації стихійних звалищ. 

Сприяти прийняттю програми соціального захисту членів сімей загиблих учасників АТО. Сприяти 

безпечному перевезенню дітей до міст проведення змагань та інших культурно масових заходів. Сприяти 

прийняттю програми розвитку міського пасажирського автомобільного транспорту загального 

користування. Сприяти забезпеченню пільгових перевезень пасажирів на автомобільному транспорті. 

Завадити нераціональному виділенню коштів територіальної громади на потреби газети «ЗОРЯ» та 

місцевої поліції.   

 

День, місце та години проведення звіту: 

 

 

Проведення зустрічі заплановано 11.03.2018 року біля магазину «Кооператор» в мікрорайоні 

«Комунальний» 7 виборчого округу. 

Дні та способи інформування людей про 

звіт депутата, його поширення тощо: 

 

 

День та спосіб інформації населення про звіт депутата, його поширення визначено графіком звітів 

депутатом, затвердженим рішенням Лиманської ради від 22.02.18.№7/42-1890, розміщеного на 

офіційному сайті міської ради в розділі “Звітування” 

. Також оприлюднене через голову мікрорайону «Комунальний»    



Фотозвіт під час зустрічі з виборцями на 

закріпленому окрузі 
 

 

 

 
 

 


