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Контактні дані:
Місце роботи, посада:

Посада у Фракції

Адреса громадської приймальні:
Приймальні дні:_____ ^>^wu?L/oic___________ з Дб'бО год. до Ду йо год.
Контактний телефон: fo66) о du - S'O -А 6_________________________

Зустрічі із громадянами:
За звітний період мною прийнято>/ Q громадян, проведено 2.
зустрічей з мешканцями виборчого округу.

№
з/п

Місце та час 
зустрічі

Тематика зустрічі

Приблизна 
кількість 

присутніх на 
зустрічі 

громадян
с. JA Д э UJUAVOL^fг •A А/° 1/W Са'ТТ; I/W
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f / г М . <5 д
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Отримано А х заяв та скарг, з них колективних_____ £_____ •
Вирішено заяв та скарг особисто депутатом 4.
Спрямовано для вирішення до інших органів та установ 

£
------------------------------------------- Z____________________________________________

Діяльність у раді:

Відвідано сесій ради з 3 5, що складає %.
Прийнято /f Ч (2 _ рішень ради.



Здійснено виступів на сесії (з трибуни, з 
місця)<7.

Обраний до складу постійної комісії з питань с есе
___ vLAjc^ioj^'i ила- ^ссл>дх?Г(7

Відвідано 32- засідань постійної комісії із загальної кількості в Ab, що 
складає%.

Комісією розглянуто^ /302 заяв та звернень, вирішеної црі, що складає 
____ %.

Взято участь у роботі_______ 3. тимчасових комісій. І v*
ДА, Ue ЮсРСЦХсД £ /USKibVO ^си^З^И4'<-? ІлсЬЬ І^ІЇ "PhCt: «нищ 1Съ~ iVn'tccj, 

Подано — проектів рішень міської ради. Серед них наступні:

Підготовлено та надіслано Qz звернень.
Підготовлено та подано — запитів, з них підтримано радою — , що 
складає ~~~ %.

Діяльність в окрузі.
За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки та вирішені 
наступні проблеми:
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