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Соловйова Івана Юрійовича 

за 2016 рік. 

Відповідно до плану роботи Татарбунарської міської ради сьомого 
скликання на 2016 рік та у відповідності до Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», подаю відповідний звіт депутата ради. 

Як депутат обраний за партійним списком, межами моєї відповідальності 
та звітності вважаю саме усе місто Татарбунари. 

За звітний період був присутнім на 10 із 11 пленарних засіданнях. 
Відсутність 1 пленарного засідання була з поважної причини (у зв’язку з 
негодою). Є членом постійної депутатської комісії з питань регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

Головним своїм завданням вважаю: сприяння та акумуляцію усіх зусиль 
щодо досягнення європейських стандартів життя населення, динамічного 
розвитку територіальної громади на основі визначених пріоритетів та 
консолідації зусиль влади, бізнесу і громадськості на їх реалізацію тощо. 

Виходячи з об’єктивної доцільності, як депутат займав принципову 
позицію при обговоренні різних питань винесених на сесію. Разом з іншими 
депутатами депутатського корпусу добивався чесності і прозорості в прийманні 
важливих рішень для міста та його громадян. Особисто та за допомогою 
помічників проводиться роз’яснення та інформування мешканцям міста 
поточної депутатської діяльності та прийнятих на раді рішень.  

Мною у приміщенні  Татарбунарської міської ради за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Лесі Українки, 18 проводився та проводиться особистий 
прийом громадян згідно встановленого графіку (є на офіційному сайті ради). 
 За звітний період: 

- прийнято 2 звернення від громадян міста та району, 
- зроблено депутатських звернень – 1, 
- надано 45 безоплатних юридичних консультацій, 
- здійснено 45 особистих прийомів громадян, 
Всього прийнято громадян – 51. 

 Працює помічник депутата на громадських засадах - в напрямку 
полегшення подачі до суду відповідних документів щодо отримання 
громадянами державної допомоги, які мають статус «Дітей війни»; проводить 
безоплатні роз’яснення щодо інших законодавчих актів соціального, земельного, 
трудового та інших напрямків.  В подальшому планується довести кількість 
помічників до 5 осіб згідно чинного законодавства. 



Самі гострі теми, які звертаються громадяни це – земельні питання, 
питання працевлаштування, та питання пов’язані з Пенсійним фондом, 
пільгами, доплатами. 
 
 Пріоритетами, зокрема з вищевказаними вважаю посилення довіри 
громадян до влади, тому замість популізму протиставляю конкретні справи.  
 Нажаль в такий складний для країни час, багато ще в нашому місті 
залишається – незробленим. Також, не усе і залежить від мене. Але те що я 
можу, що в моїх силах, - я роблю по справжньому.  
 
 
 09.12.2016 року     І.Ю. Соловйов 

    


