
Звіт депутата місцевої ради 

Назва місцевої ради Татарбунарська міська рада  
Сайт місцевої ради  WWW. TATARBUNAR.OD.UA 
Звітний  період: Грудень 2015 – 

листопад 
2016р.р. 

Кількість прийнятих рішень 
ради за цей період 

193 

 Депутат(ПІБ): Пушков  Сергій  Констянтинович 
Дата народження:  Став депутатом( Дата)  

04 09 1981р.н. 17 12 2015 
Домашня адреса  
М.Татарбунари, вул. 
Кап. Салтикова, буд. 43  

Телефони  
3-23-17 
097 235 82 89 

Адреса приймальні  
депутата 
М.Татарбунари вул. 
Центральна, буд. 41 

Email: 
pushkov.sergey1981@gmail.com 

Власна сторінка в Інтернеті, на сайті ради, чи в соціальних мережах:  
Fecebook : id100005685107435  
Чи був депутатом раніше: Не був 

Статистична інформація про активність депутата 
Присутність в раді 
 

На сесіях рад: 
12 

Пленарних засіданнях: 
12 

Робота в комісії: 
Так  

Назва комісії: Комісія з 
питання будівництва, 
управління комунальною 
власністю, транспорту та 
зв’язку. 

Посада в комісії: Секретар 

Скільки з скількох засідань комісій відвідав? 
15 

Ініціював рішень комісії: 
16, по 1-2 рішення комісії 

Членом яких інших комісій є депутат  Член тимчасової комісії з питань по 
складам  цивільної оборони, член 
комісії з питань Татарбунарського 
технікуму економіки  та права, член 
комісії з питань розгляду заяви 
мешканців вулиці Робоча про забій 
худоби. 

Прийом громадян: 
Здійснюється  

Кількість проведених 
прийомів: 42 

Прийнято громадян: 7 

Прийомний день: Середа Година прийому: 
09:00- 17:00  

Депутат звернення  Кількість звернень: 7 Отримано відповідей: 5 
Депутатські запити  Ініційовані запити: 1 Підтримано радою: 1 
Кількість помічників   2 

Змістовна інформація про особисту активність депутата ради 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Інформація в депутатських групах та їх 
діяльність. 

Депутатська група «Спільна Мета»  

Які депутатські звернення були 
найбільш результативнішими. 

Звернення «Про використання земель  
сільськогосподарського призначення 
Татарбунарським  ПТАУ»; 
Звернення  до  Татарбунарської  районної  ради 
«Про дозвіл на  використання офісного 
приміщення ПП «Тузловські  лимани»»; 

Які запити депутата були найбільш 
важливими. 

«До голови обласної адміністрації та до голови 
обласної ради з приводу фінансування ПТАУ» 
  

Які ЗМІ встановлювали позицію 
депутата ? 

Татарбунарський Вісник 
Народна Думка  

Інтернет посилання про депутатську 
діяльність та позицію: 

WWW.TATARBUNAR.OD.UA 
Fecebook : id100005685107435 

Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків: 

Чи здійснювалося інформування 
виборців про бюджет, рішення ради, 
соціально-економічний розвиток 
громадян, інші рішення? 

Постійно здійснюється на прийомах в офісі, 
також сторінка у Фейсбуці 

Чи проводилося депутатом публічні 
заходи (круглі столи, слухання  

Зустріч з громадянами 20 березня 2016 року 
«Про депутатську діяльність», також кожного 
місяця депутатською групою «Спільна Мета» 

 Дні та способи інформування людей 
про звіт, його поширення тощо. 

Письмове  повідомлення в ЗМІ «Татарбунарский 
вестник», на  сайті  міської ради, на  сторінці у 
Фейсбуці 

http://www.tatarbunar.od.ua/

