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Акуленко Юрій 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
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Барановський Сергій 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Безуглий Дмитро 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
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Буря Катерина 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Верба Віталій 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Вишневецький Руслан 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 активно приймати участь у роботі депутатської комісії, приділити увагу особистим 

виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права 

депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
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Гельфер Григорій 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Гивель Ярослав 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу відвідуванню засідань ради, депутатської комісії, особистим виступам 

на сесіях з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права 

депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Глікман Михайло 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Глядчишин Геннадій 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу роботі у постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
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Головаха Павло 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
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Гороховський Михайло 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу присутності на засіданнях ради, особистим виступам на сесіях з 

питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Григорук Олег 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Губерт Василь 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
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Демідова Наталія 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
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Дитятковська Євгенія 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу відвідуванню засідань ради, особистим виступам на сесіях з питань, 

винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Дмитрова Юлія 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Ельдаров Абдула 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Збарська Катерина 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Ікол Володимир 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Каптєлова Тетяна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Краснов Загід 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Краснов Руслан 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі на засіданнях ради та постійній депутатській комісії, особистим 

виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права 

депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Кривошеєв Євген 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Купрієнко Олександр 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Кутузов Михайло 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Кучугура Максим 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Кушнір Станіслав 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Лаппо Ігор 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Лигін Олександр 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Лисенко Михайло 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Луценко Наталія 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Маковцев Ігор 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Максюта Олег 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Маринчук Северин 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Мішалов В’ячеслав 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Начар’ян Наталія 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Нікітін Сергій 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Павлов Артем 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Панченко Володимир 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Пилипенко Анжеліка 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Пилипенко Наталія 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Постольник Назарій 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Примаков Каміль 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Пустовий Сергій 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Рублівський Сергій 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Санжара Олександр 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Селіванова Людмила 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу відвідуванню сесій та засідань постійної депутатської комісії, 

особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, а також 

реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Сергєєв В’ячеслав 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Сирота Олександр 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Слободянюк Микола 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Староскольцева Анастасія 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Стєпанян Олена 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Суханов Сергій 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Тупиця Олег 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Турчин Олександр 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу відвідуванню пленарних засідань сесій та засідань постійних 

депутатських комісій, особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок 

денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Федоренко Володимир 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Хмельников Артем 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 приділити увагу реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 провести публічне звітування перед виборцями 
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Хозін Дмитро 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, а також реалізації права 

депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Царенко Микола 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, а також реалізації права 

депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Черкаський Олександр 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Шикуленко Олександр 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу роботі в постійній депутатській комісії, особистим виступам на сесіях 

з питань, винесених на порядок денний, а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 
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Яровий Віктор 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом другого року повноважень 
Дніпровської міської ради VII скликання, депутату пропонується розглянути можливість для 
врахування наступних рекомендацій протягом третього року повноважень в Дніпровській 
міській раді поточного скликання: 

 звернути увагу на повноту оприлюдненої інформації про прийом, а також у 

подальшому при зміні графіку, місця проведення прийому виборців, контактних 

відомостей оновлювати дані та забезпечувати їх актуалізацію на всіх джерелах 

інформації з метою запобігання введенню виборців в оману 
 проводити прийом виборців особисто та відійти від практики перекладання обов’язків 

з прийому виборців на своїх помічників-консультантів 
 використовувати різні канали для висвітлення результатів своєї діяльності, 

використовуючи друковані ЗМІ, офіційні сайти ради, політичної партії, особисті 

сторінки в соціальних мережах 
 приділити увагу особистим виступам на сесіях з питань, винесених на порядок денний, 

а також реалізації права депутатського запиту 
 ретельно перевіряти відомості щодо декларування та уникати розбіжностей з 

декларуванням членів родини 
 усунути недоліки в частині звітування перед виборцями, оприлюднити звіт про 

депутатську діяльність за 2017 р. на всіх джерелах інформації та провести публічне 

звітування перед виборцями 
 підвищити якість змістовного наповнення звіту про депутатську діяльність, а це 

безпосередньо залежить від депутатської активності протягом звітного періоду 


