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Андрєєв Андрій Сергійович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про графік прийому та контактні дані приймальні (номер телефону 

приймальні); 

3. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність; 

4. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Антоненко Прохор Дмитрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

2. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

3. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/antonenkoprohor
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Антонєнко Леонід Васильович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність та сімейний стан у біографії; 

2. Надати для оприлюднення актуальну інформацію про здійснення прийому 

виборців: контактні дані приймальні, графік здійснення особистого прийому 

виборців; 

3. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

4. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/antonyenkoleonid
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Антонова Олена Юріївна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/antonovaolena
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Артеменко Сергій Вікторович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про досвід роботи та місце роботи у біографії; 

2. Надати для оприлюднення актуальну інформацію про проведення прийому 

виборців; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» щодо звіту. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/artemenkoserhiy
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Баленко Ігор Миколайович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/balenkoim
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Балицька Ольга Станіславівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями. 
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Банас Дмитро Миколайович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення актуальну інформацію про проведення прийому 

виборців; 

2. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

3. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Башлаков Сергій Вячеславович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Оприлюднити актуальну інформацію про здійснення прийому виборців: 

контактні дані приймальні та графік здійснення особистого прийому виборців; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями. 
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Бенюк Богдан Михайлович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан у біографії; 

2. Оприлюднити актуальну інформацію про здійснення прийому виборців: адресу 

приймальні та графік здійснення особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

8. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

9. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської рад. 
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Березницька Людмила Іванівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи, сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/bereznytskalyudmyla
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Березніков Олександр Іванович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність; 

3. Надати для оприлюднення актуальну інформацію про проведення прийому 

виборців; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Богатов Костянтин Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 
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Бондаренко Володимир Дмитрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про освіту у біографії; 

2. Надати для оприлюднення інформацію про графік роботи приймальні та графік 

здійснення особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/bondarenko
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Бондарчук Олег Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити актуальну інформацію про графік роботи приймальні та графік 

здійснення особистого прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Дотримуватися виваженої позиції при розгляді проєктів рішень, які в процесі 

підготовки не пройшли належного вивчення інтересів широких верств 

населення та не отримали позитивних відгуків з боку широкого кола експертної 

спільноти міста (голосування при розгляді «спірних» проєктів рішень);  

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/bondarchukoleh
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Борозенець Максим Іванович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

біографічні відомості, в яких повинна бути зазначена інформація про освіту, 

досвід роботи, місце роботи, сімейний стан, партійну приналежність. 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/borozenetsmaksym
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Бохняк Володимир Ярославович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

2. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/bokhnyakvolodymyr
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Бродський Вячеслав Якович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Оприлюднити актуальну інформацію про адресу приймальні; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/brodskyyvyacheslav


24 

 

  

   
 

Бродський Олександр Якович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

2. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради. 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» щодо такого звіту. 
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Буділов Михайло Михайлович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

2. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

3. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Васильчук Вадим Васильович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями. 

3. Надати для оприлюднення актуальну інформацію про проведення прийому 

виборців; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/vasylchukvadym


27 

 

  

   
 

Вахель Юрій Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями. 
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Веремеєнко Ольга Леонідівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про досвід та місце роботи; 

2. Оприлюднити актуальну інформацію про графік роботи приймальні та графік 

здійснення особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про свою 

діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

8. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 
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Галайчук Ігор Васильович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити актуальну інформацію про графік роботи приймальні та графік 

здійснення особистого прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Гелевей Олег Іванович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

5. Не підтримувати суперечливі для громади проекти рішень Київради; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Гончаров Володимир Валентинович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Здійснювати регулярний, не рідше одного разу на місяць, особистий прийом 

виборців; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 
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Гончаров Олександр Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Здійснювати регулярний, не рідше одного разу на місяць, особистий прийом 

виборців; 

2. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 
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Горбунов Ярослав Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

2. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» щодо такого звіту. 
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Грушко Віктор Валентинович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні та графік здійснення особистого 

прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту. 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Гуманенко Валерій Леонідович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

біографічні відомості, в яких повинна бути зазначена інформація про освіту, 

досвід роботи, місце роботи, сімейний стан, партійну приналежність. 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про свою 

діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Гусовський Сергій Михайлович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи та сімейний стан у біографії; 

2. Оприлюднити актуальну інформацію про графік роботи приймальні та графік 

здійснення особистого прийому виборців; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/gysovskui
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Дегтярьова Лариса Вікторівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Оприлюднити актуальну інформацію про графік роботи приймальні та графік 

здійснення особистого прийому виборців; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Діденко Ярослав Олександрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити повну та актуальну інформацію про графік роботи приймальні та 

графік здійснення особистого прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/didenko
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Дідовець Юрій Вікторович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити актуальну інформацію про графік роботи приймальні та графік 

здійснення особистого прийому виборців; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Дрепін Антон Вікторович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити актуальну інформацію про графік роботи приймальні та графік 

здійснення особистого прийому виборців; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/drepinanton
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Задерейко Андрій Іванович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи та партійність у біографії; 

2. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

інформацію про проведення особистого прийому депутатом; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради;  

5. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Зубко Юрій Григорович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Не підтримувати суперечливі для громади проекти рішень Київради; 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/zubkoyuriy
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Іванченко Вадим Анатолійович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про свою 

діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» щодо такого звіту. 
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Іщенко Михайло Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

3. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

4. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Калініченко Дмитро Юрійович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи та партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Картавий Іван Леонідович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

2. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

3. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Конобас Максим Петрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи та сімейний стан у біографії; 

2. Оновити та оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

актуальну інформацію про адресу приймальні; 

3. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту. 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  



48 

 

  

   
 

Костенко Людмила Василівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради. 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

7. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/kostenko
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Костюшко Олег Петрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Не підтримувати суперечливі для громади проекти рішень Київради; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Кочур Марина Анатоліївна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про досвід та місце роботи, а також партійність у біографії; 

2. Оновити та оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

актуальну інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» щодо такого звіту. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/kochurmaryna
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Криворучко Тарас Григорович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

3. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

4. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Крикунов Юрій Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

2. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/krukynov
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Кримчак Сергій Олександрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Кузик Петро Миколайович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні та графік здійснення особистого 

прийому виборців, а також оприлюднити інформацію про актуальний номер 

телефону приймальні; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Кутняк Святослав Вікторович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан у біографії. 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» щодо такого звіту. 
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Левін Володимир Ілліч 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Оновити та оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

актуальну інформацію про адресу та графік роботи приймальні, а також графік 

здійснення особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/levinvolodymyr
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Лобан Юлія Михайлівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Оприлюднити актуальні контактні дані приймальні; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про свою 

діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» щодо такого звіту. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/lobanyuliya
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Майзель Сергій Петрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Не підтримувати суперечливі для громади проекти рішень Київради; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/mayzelserhiy
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Маляревич Олесь Вікторович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

2. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту. 

3. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Манойленко Наталія Вікторівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

3. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 
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Марченко Роман Вікторович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Не приймати рішення в умовах конфлікту інтересів; 

8. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

9. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» щодо такого звіту. 
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Маслова Наталія Владиславівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про здійснення особистого прийому виборців; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням вимог Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» щодо такого звіту. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/maslovanataliya
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Меліхова Тетяна Іванівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи; 

2. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

3. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/melihova
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Михайленко Владислав Олегович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про досвід та місце роботи, а також партійність у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями. 

8. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Мірошниченко Ігор Михайлович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/miroshnychenkoihor
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Міщенко Олександр Григорович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Мондриївський Валентин Миколайович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи та партійність у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/mondryivskii
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Москаль Денис Денисович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про здійснення особистого прийому виборців; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/moskaldenys
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Муха Вікторія Вячеславівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Оновити та оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

актуальну інформацію про адресу та графік роботи приймальні; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 
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Назаренко Володимир Едуардович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/nazarenkovolodymyr
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Негрич Микола Михайлович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  



72 

 

  

   
 

Непоп Вячеслав Іванович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

2. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/nepop
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Никорак Ірина Петрівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/nykorakiryna
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Новіков Олексій Олександрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про досвід та місце роботи, сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями. 

6. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/novikovoleksiy
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Ноздря Вадим Ігорович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Оновити та оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

актуальну інформацію про адресу,  графік роботи та контакти приймальні; 

3. Здійснювати регулярний, не рідше одного разу на місяць, особистий прийом 

виборців; 

4. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

5. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

6. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

7. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

8. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

9. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

10. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Овраменко Олена Вікторівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Оновити та оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

актуальну інформацію про графік здійснення особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активно виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Окопний Олексій Юрійович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

інформацію про проведення особистого прийому депутатом; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Омельченко Олександр Олександрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Здійснювати регулярний, не рідше одного разу на місяць, особистий прийом 

виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Активніше користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних 

проблем жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/omelchenko
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Онуфрійчук Вадим Михайлович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/onufriychuk


80 

 

  

   
 

Опадчий Ігор Михайлович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

2. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

  



81 

 

  

   
 

Пабат Олександр Вікторович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

2. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Павлик Віталій Андрійович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Паладій Сергій Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Петровець Олег Федорович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Пилипенко Сергій Олександрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/pylypenkoserhiy
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Пинзеник Олеся Олександрівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/pynzenykolesya


87 

 

  

   
 

Пишняк Вадим Петрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/puchnyakvadum
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Поживанов Олександр Михайлович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про свою 

діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Не підтримувати суперечливі для громади проекти рішень Київради; 

8. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

9. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/pozhyvanovoleksandr
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Попов Денис В’ячеславович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення особистого 

прийому виборців; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  

https://kmr.gov.ua/uk/users/popovdenys
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Прокопів Володимир Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Римаренко Сергій Григорович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

8. Не підтримувати суперечливі для громади проекти рішень Київради; 

9. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

10. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Росляков Віталій Валерійович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

біографічні відомості, в яких повинна бути зазначена інформація про освіту, 

досвід роботи, місце роботи, сімейний стан, партійну приналежність. 

2. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про контактні дані приймальні (номер телефону приймальні); 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями;  

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Руденко Олексій Павлович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 
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Сагайдак Ілля Вадимович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи, сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Сандалова Ганна Олександрівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Активніше користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних 

проблем жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями. 
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Свириденко Ганна Вікторівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Оновити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну інформацію 

про адресу приймальні та оприлюднити відомості про графік роботи 

приймальні, а також графік здійснення особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Сиротюк Юрій Миколайович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 
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Старовойт Володимир Миколайович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оновити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну інформацію 

про адресу приймальні та оприлюднити відомості про графік роботи 

приймальні, а також графік здійснення особистого прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями;  

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Старостенко Ганна Вікторівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи; 

2. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

3. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Сторожук Вадим Павлович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Странніков Андрій Миколайович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

біографічні відомості, в яких повинна бути зазначена інформація про освіту, 

досвід роботи, місце роботи, сімейний стан, партійну приналежність. 

2. Оприлюднити актуальні контактні дані приймальні;  

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Сулига Юрій Анатолійович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення особистого 

прийому виборців; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Терентьєв Михайло Олександрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців та контактний номер телефону; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

8. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

9. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

  



104 

 

  

   
 

Тесленко Павло Петрович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та місце роботи у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Товмасян Ваган Робертович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

8. Не підтримувати суперечливі для громади проекти рішень Київради; 

9. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

10. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Турець Владислав Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Харченко Олександр Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

біографічні відомості, в яких повинна бути зазначена інформація про освіту, 

досвід роботи, місце роботи, сімейний стан, партійну приналежність; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

8. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

9. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Харчук Сергій Васильович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи, сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями. 
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Чернецький Олег Станіславович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про адресу та графік роботи приймальні, а також графік здійснення 

особистого прийому виборців; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради. 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  



110 

 

  

   
 

Шаповал Анатолій Анатолійович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

8. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Шарій Володимир Васильович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Шкуро Максим Юрійович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

6. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

7. Дотримуватися виваженої позиції при розгляді проєктів рішень, які в процесі 

підготовки не пройшли належного вивчення інтересів широких верств 

населення та не отримали позитивних відгуків з боку широкого кола експертної 

спільноти міста (голосування при розгляді «спірних» проєктів рішень); 

8. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

9. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Шлапак Алла Василівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік здійснення особистого прийому виборців; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Шульга Наталія Іванівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями. 
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Яловий Володимир Борисович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради актуальну 

інформацію про графік здійснення особистого прийому виборців; 

2. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

3. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

4. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

5. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

6. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 
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Яловий Костянтин Володимирович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про місце роботи у біографії; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

4. Оприлюднити звіт на веб-сайті Київської міської ради. 

  



117 

 

  

   
 

Ярмоленко Юлія Олександрівна 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про партійність у біографії; 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Київської міської ради відомості про 

графік роботи приймальні і графік здійснення особистого прийому виборців; 

3. Використовувати соціальні мережі не лише для інформування виборців про 

свою діяльність, а також і для двосторонньої комунікації з виборцями; 

4. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

5. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

6. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

7. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

8. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

9. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Ярошенко Роман Валерійович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Використовувати соціальні мережі для інформування виборців про свою 

діяльність, а також для комунікації з виборцями; 

2. Відвідувати усі пленарні засідання сесій Київської міської ради; 

3. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

4. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

5. Користуватися правом подачі депутатського запиту щодо актуальних проблем 

жителів територіальної громади і виступати єдиним автором запиту; 

6. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

7. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 
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Ясинський Георгій Ігорович 

За результатами оцінювання діяльності депутата протягом четвертого року 

повноважень Київської міської ради VIIІ скликання, депутату пропонується 

розглянути можливість щодо врахування наступних рекомендацій протягом 

п’ятого року повноважень в Київській міській раді поточного скликання:  

1. Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради 

відомості про сімейний стан та партійність у біографії; 

2. Відвідувати усі засідання постійної депутатської комісії, до складу якої Ви 

входите; 

3. Активніше виступати під час пленарних засідань сесій Київської міської ради; 

4. Прозвітувати про свою депутатську діяльність за рік на відкритій, заздалегідь 

анонсованій, зустрічі із виборцями; 

5. Зміст звіту складати з урахуванням Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 


