
/ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУРОБОТУ ДЕПУТАТА ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОБРАНОГО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ М.» 12

КАРАКУЦ ТЕТЯНАЮРІЇВНА
і Назва міської ради: Лиманська міська рада

' ! Саіі'і міської ради:
! . . .. -
] ЗВІІ'ННН ІІСРІОЛІ 2019 рік

Фото

Секретар міськоїрадн Каракх'п Тетяна Юріївна
Мт округу 12

Фракція, посада в фракції:
Дата народження: 28.05.1975 Став дешчатом ] 17.11.2015

Телефони (у т.ч. моб.)
робочий: 4-15-00
мобільний: 095-225-61-15

Е-таі]: -

Адреса приймальні депутата: Лиманська міська рада. вул. Назалежиості ,46

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

Статистична інформація про активність депутата ради
Присутність в раді На пленарних засіданнях ради: взяла участь в 15 пленарних засіданнях '; 16

Кількість прийнятих рішень ради за цей
період:

1762

Робота в комісії Назва комісії:

Посада в комісії:



Скільки з скількох ;асідаиь комісії відвідав: Відівіцюіні ()() засідань постійних комісій ради - (відбулося 98
засідань протягом рокч)

Ініціював рішень комісії
Прийоми громадя н Прийомнийдень: шон'я гнині

Години прийому: НЛО-16110

Кількість проведених прийомів: 4І

Прийнято Громадян: [07

Депутатські звернення Кількість звернень: 8

Отримано відповідей: 8

ДсицхФатські запити Ініційовані запити: 0

' Підтримані радою: О

Кількість особисіо
ініційоваи их
депутатом:

сесійних ПІІТЗНЬІ 10 питань. винсссних на розгляд сесії

рішень ради: 10 рішень міської ради

Висновків: 0

Рекомендацій: О

Змістовна інформація про особисту активність депутата ради

Інформація про участь
в депутатських групах
та їх діяльніст ь:

Які ЗМІ і як
висвітлювали позицію
депутата ?

офіційний сайт міської ради



|нтернст-посилання
про лспут а'ґську
діяльність та позииію:

Про залучення виборців та виконання депутатських обов'язків:
Чи здійснювалосядепутатом
інформування виборців про бюджет,
рішення ради, соціально-скономічниіі
розвиток громади, ін. рішення ?
(вказати коли і в який спосіб):

Здійснювалоея на з) стрічах з активом мікрорайону міста ( 10 зустрічей)

Чидроводнтися депутатом публічні
зах І (круглі столи, с.!) хання в
комісіях, конференції, наради тощо).
Якщо так, то коли, які заходи та з яких
питань ?

Бралаучаеть в усіх. ініційованихміської радою засіданнях круглих столів. нарад. комісій. в т.ч.: з
питань бюджет) розвитку громади: стратегії розвиткуЛиманськоїоб'єднаної територіальної
громади. Донецької області: семінарах з обміну досвідом % представникамитериторіальних громад
як області так і України (понад 25 таких заходів)

Пропозиції, зауваЖения та доручення
виборців, які надійшли під час
звітування депутата, в.ч. пропозиції та
зауваження, у вирішенні яких потрібна
допомога виконав-тот () комітету міської
ради (що виконано за 2017 рік)

За звітний період за моєю ініціативою виконано:
]. поточний ремонт дороі и по вул. Свободи ( квітень 2019):
2. капітальний ремонт лороі и по пров. Торговий (червень 2019):
З. завезено ніеок на дитячий майданчик по вут. Челюскіпа (квітень 2019):
. забезпечено дровами найбільш уразливі верстви населення (протягом року за особистими

зверненнями громадян):
. прибирання території (квітень* травень 2019):
. заплановано заміну електроопор по вул. Лугова( за депутатським зверненням, березень 2019):
. підсипто вул. Лугова (за депутатським зверненням. квітень 2019):
. профілювання доріг по вьд. Шмідта Молодіжна. Торгова (травень 2019):
. замін-Х еіектролічильника за зверненням громадянки по вул. Молодіжній (липень 2019):
10. замін) .тіхтаря по пров. Дружби. 16 (липень 2019):
11. поточний ремонт в 30111 1-111 ступенівМ: 3 (за ден) татеьким зверненням -заміна вікон та
ремонт спорт залу) (серпень* вересень 2019):
12, закінчені ремонтні роботи в ДНЗ М) 6 (серпень 2019):
13. написано клопотання про дообладнання дитячого майданчика по вул. Челюскіна додатковими
ігровими елементами (дештатеьке звернення. грудень 2019):

.Ь

КОООХІОХШ



14. покіс порослі біля дитячого майданчию по вул. Чєлюскіна (за депутатським зверненням.
квітень 2019: березень 2020)

День, МіСІІЄ та І'ОЦННІІ проведення 'ЗВіТу: 21.03.2030 о 13.00 район дитячоіо майшнчику по вул. Челюскіна

Дні та способи інформуваннялюдей про
звіт,]епутата, його поширення тощо:

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

Фотозвіт під час “зустрічі ; виборцями на
закріпленому окрузі

дна 10.03.2020р. Підпис


