Звіт депутата місцевої ради
Назва місцевої ради

Татарбунарська міська рада

Сайт місцевої ради

WWW. TATARBUNAR.OD.UA

Звітний період:

З грудня 2015 Кількість прийнятих рішень
по листопад
ради за цей період
2016 р.р.
Депутат(ПІБ): Носаченко Владислав Павлович
Дата народження:
Став депутатом( Дата)
27
04
1967р.н 17
12
2015
Домашня адреса
Телефони: 096 537 77 63
м.Татарбунари, вул.
Космонавтів, буд. 48

Адреса приймальні
Email: pticevod@i.ua
депутата
М.Татарбунари вул.
Центральна, буд. 41
Власна сторінка в Інтернеті , на сайті ради, чи соціальних мережах:
Fecebook : id100009584344044
Чи був депутатом раніше: Не був
Статистична інформація про активність депутата
Присутність в раді:
На сесіях рад:
Пленарних засіданнях:
10
10
10
Робота в комісії:
Так

Назва комісії: житлово комунального господарства

Посада в комісії: секретар

Скільки з скількох засідань комісій відвідав?

Ініціював рішень комісії? 14

11

по 1-2 рішення комісії

Прийом громадян:
Здійснюється

Кількість проведених
прийомів: 40
Прийомний день: Четвер

Прийнято громадян:
26
Година прийому:
09:00- 17:00
Отримано відповідей: 7

Депутатські звернення: 7 Кількість звернень: 7
Кількість помічників
1
Змістовна інформація про особисту активність депутата ради
Які проекти рішень депутата є
найбільш важливими
Інформація в депутатських групах та
їх діяльність.
Які депутатські звернення були
найбільш результативнішими.

Проект рішення про «По охороні будівлі міської
ради»
Депутатська група «Спільна Мета»
Звернення «Надання матеріальної допомоги
воїну АТО Кузьменко О.»

Яка ініціатива була підтримана
громадою
Фінансова та волонтерська допомога

Які ЗМІ встановлювали позицію
депутата ?
Інтернет посилання про депутатську
діяльність та позицію:

Будівництво снігової гірки для дітей,
організаційна та фінансова допомога в
запрошені та проведені концерту рок колективу
«Тінь Сонця» на День міста.
- Участь в розчищені джерела, постійна
допомога будинку «Милосердя» в с.
Приморське;
- фінансова допомога в реконструкції
вестибюлю Татарбунарської ЗОШ №1 ім. В.З.
Тура;
- фінансова допомога в придбані сантехніки для
терапевтичного відділення Татарбунарської
лікарні;
- фінансова допомога на купівлю квартири для
матері одиначки переселенки з Донбасу
Народна Думка,
Бюлетень «Татарбунарська громада»
WWW.TATARBUNAR.OD.UA
Fecebook : id100009584344044

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Чи здійснювалося інформування
виборців про бюджет, рішення ради,
соціально-економічний розвиток
громадян, інші рішення?

Чи проводилося депутатом публічні
заходи (круглі столи, слухання
День,місце та години проведення
звіту:
Дні та способи інформування людей
про звіт, його поширення тощо.

Дата

Постійно здійснюється на прийомах в офісі ,
також сторінка на Фейсбуці
Практично всі питання діяльності міської ради
та рішення по них доводжу до відома своїх
виборців.
Активно роз’яснюю виборцям роль заходів по
об’єднанню територіальних громад
(децентралізація)
також кожного місяця депутатською групою
«Спільна Мета»
11 грудня 2016 року в 14.00 в залі засідань
Татарбунарської міської ради
Письмове повідомлення в ЗМІ «Татарбунарский
вестник», на сайті міської ради, на сторінці у
Фейсбуці

Підпис

