
 
     

Закріплений округ: м. Обухів, вул. Київська 121, вул. Київська 123 

 

У своїй діяльності від початку роботи депутатського корпусу керуюсь 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про звернення громадян», «Про статус депутатів місцевих рад», 

Регламентом роботи Обухівської міської ради та іншими нормативно-

правовими актами. 

Моя діяльність, як депутата Обухівської міської ради, спрямована на захист 

інтересів громади. Виконання доручень виборців у межах моїх депутатських 

повноважень, наданих мені чинним законодавством України. Намагаюсь весь 

час працювати так, щоб виправдати високу довіру жителів громади. 

Участь у роботі постійних та тимчасових комісій: у 2020 році обрана 

Секретарем Постійної комісії з питань комунальної власності, житлово–

комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, 

будівництва та архітектури. 

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, 

вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради, роботу в постійних та 

тимчасових комісіях, саме тому 

За рік депутатства мною було відпрацьовано: 

19 сесій (що є 100% відвідуваністю); 

12 особистих прийомів громадян; 

4 публічні зустрічі на округах; 

16 засідань комісії житу олово комунального господарства; 

18 засідань земельної комісії; 

60 виїздів у складі робочої групи по спірним земельним ділянкам; 



10 засідань комісії з гуманітарних питань; 

9 засідань бюджетної комісії; 

4 засідання регламентної комісії. 

Також у 2021 році працювала у складі інших тимчасових комісій: 

- з Громадського бюджету; 

- з Шкільного бюджету; 

- з Проведення конкурсу виконавця послуг з вивозу ТПВ в селах 

Обухівської ТГ; 

- з Організації самостійного харчування в сільських школах Обухівської 

ТГ; 

- з розробки «Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної 

громади»; 

- з Реформування пасажирських перевезень; 

- ТКК з перевірки використання коштів міського бюджету; 

- з перевірки діяльності комунального підприємства «Міське 

господарство»;  

- з обстеження земельних ділянок, що виставлені на торги (аукціон); 

- з протидії булінгу в школі №4. 

 

У фокусі уваги благоустрій населених пунктів нашої громади, реконструкція 

(відновлення) та створення нових рекреаційних зон,  захист порушених прав 

учасників освітнього процесу та рівний доступ до якісної освіти у громаді, 

реконструкція та модернізація Обухівської багатопрофільної лікарні. 

 

РОБОТА НА ОКРУЗІ: Протягом цього періоду мною було проведено 

особисті прийоми громадян та публічні зустрічі з мешканцями закріпленого за 

мною округу та інших виборчих округів. Складено 30 актів. Опрацьовано 

більше 100 звернень громадян. Направлено 45 депутатських запитів в різні 

підприємства, установи та організації. 

 

Київська 121:  

- Від мешканців будинку постійно надходили скарги щодо «парапєту» 

постійні крики, гулянки, гучна музика, бійки, шум від мотоциклістів. Люди 

вночі не могли заснути. Мною було направлено запити до КП ОМР 

«Обухівська міська ВАРТА», Обухівського відділку поліції ГУ НП в Київській 

області та ТОВ «Фудком», для того, щоб вирішити це питання. Але цього 

виявилося мало, тому мені довелося організувати рейд спільно з поліцією, 

вартою, управлінням економіки, після чого ці порушення перестали виникати 

на постійній основі. Також було проведено роз’яснювальну 

(попереджувальну) роботу з підприємцями «парапету» щодо заборони 

продажу алкогольних напоїв після 23:00 години. 



- Навесні надійшло звернення від мешканців будинку по вул. Київській 

121 з приводу зміни розміщення сміттєвих контейнерів. Вони скаржились, що 

контейнери стоять безпосередньо під вікнами (літом постійно відчувають 

сморід), дуже близько до дитячого майданчика (антисанітарія), на пішохідній 

зоні. Сім місяців тривав процес вибору/перевірки/погодження/облаштування 

нового майданчика для сміття. Задіяні були майже всі служби і відділи котрі 

дотичні до благоустрою міста. В грудні було облаштовано критий майданчик 

в який було переміщено сміттєві контейнери.  

 

Київська 123:  

- Задля вирішення проблемних питань по встановленню в будинку 

індивідуального теплового пункту, мною було організовано зустріч на яку 

запрошено всіх представників організацій і компаній дотичних до 

встановлення ІТП та мешканців будинку.   

- За заявою мешканців було подано депутатське звернення до 

управляючої компанії щодо ремонтних робіт по будинку і на даний момент 

проведено ремонт вхідних груп.  

- Покращено вуличне освітлення. Вздовж будинку від 5-го до 7-го під’їзду  

було замінено старі ліхтарі на нові LED.  

- Встановлено бетонні напівсфери-обмежувачі паркування автомобілів,  

- Усунено пошкодження ливневі каналізації та здійснений капітальний 

ремонт. 

- При заїзді на прибудинкову територію між будинками Київська 123 і 

Миру 1, був здійснено ямковий ремонт дороги. 

-  Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний 

ремонт пішохідних зон житлового будинку. 

-  Внесено до програми співфінансування реконструкцію системи 

опалення та встановлення індивідуального теплового пункту (сума 

запланованого дофінансування з міського бюджету 942 481 грн.).  

 

Також у 2021 році до міської ради мною були подані наступні пропозиції:  

1. Передбачити кошти для проведення робіт із благоустрою майданчиків 

(в тому числі: дитячого - ігрового та для сміттєвих баків) на території будинку 

по вулиці Київська 123. 

2. Передбачити кошти на виготовлення проектно-кошторисної 

документації, придбання та встановлення комбінованого спортивного 

майданчика із гумовим покриттям на прибудинкові території будинку по 

вулиці Київська 123. 

3. Передбачити кошти на облаштування території та проведення робіт із 

благоустрою включно із облаштуванням огорожі на прибудинкові території 

будинку по вулиці Київська 121. 

4. Придбати та встановити новий дитячий – ігровий майданчик на 

прибудинкові території будинку по вулиці Київська 121. 

5. Передбачити кошти на виготовлення ПКД та проведення робіт із 

будівництва/облаштування парковки біля центрального входу ЗОШ №5. 



6. Передбачити кошти на виготовлення ПКД та проведення робіт зі 

встановленням знаків, нанесенням розмітки на ділянці з’їзд з мікрорайону 

«Сосновий» та ж/к «Обухівський ключ» повз гаражний кооператив 

«Промстроєвець» на вулицю Каштанова, та розміщенням зупинки 

пасажирського транспорту у напрямку зупинки «Школа» відповідно до вимог 

діючих ДБН. 

7. Передбачити кошти на виготовлення ПКД та проведення робіт зі 

організацією одностороннього руху у напрямку: поворот з вулиці Київська на 

вулицю Чаплінського (навпроти відділку поліції) облаштувати парковку з 

відповідними знаками та розмітками. 

8. Передбачити кошти на виготовлення ПКД та проведення робіт із 

будівництва/облаштування парковки по внутрішній дорозі вулиці Київська у 

напрямку від магазин «Фокстрот» до будинку 158. 

9. Передбачити кошти на виготовлення ПКД з облаштування та організації 

курсування транспортних засобів у напрямку від будинку Київська 121 вздовж 

«Велмарт», РЦКіД будинку Київська 115 (Б’ювет) встановлення знаків, 

розміток сфер та інших елементі для врегулювання трафіку. 

10.  Передбачити кошти на виготовлення ПКД з облаштування та 

урегулювання потоку транспортних засобів та пішоходів на нижній площі 

(парковці) між «Велмарт» та автобусною зупинкою «Піщана» 

11.  Передбачити у 2021 році кошти для встановлення, та встановити знаки: 

 - Односторонній рух в ранковий час у напрямку ЗОШ №5 із заїздом від 

будинку 158 та виїздом вздовж будинку 166; 

- Знак пріоритету в центрі на площі у напрямку вул. Малишка (навпроти 

міської ради) 

- Поворот на ж/м «Вікторія» знак пріоритету, та встановлення їх у 2021 

році. 

12.  Передбачити у 2021 році кошти для встановлення, та встановити 

дорожні сферичні дзеркала безпеки: 

- Спуск від Миру 17А у напрямку Київська 115; 

- Спуск від РЦКіД у напрямку вул. Київської 115; 

- Підйом з вулиці Піщана вздовж «Молокозавод» на повороті до будинків 

Каштанова 2 та 4/2; 

- Підйом до «Лісництво» вул. Б.Хмельницького; 

- Гаражний кооператив «Каштан» підйом/поворот до мікрорайону 

Сосновий; 

- Лукавиця головне перехрестя; 

- Вулиця Гайдамацька (розвилка на горі); 

- Житловий масив «Дзюбівка» поворот на першу вулицю. 

13. Житловий масив Дзюбівка:  

- Вчинити комплекс дій по благоустрою та забезпеченню безпечного 

знаходження дітей на ігровому майданчику житлового масиву «Дзюбівка», а 

саме: встановити відбійник вздовж ділянки дороги біля дитячого майданчика, 

вирішити питання з відводом води (після дощів майданчик суцільне болото); 



- Передбачити кошти на виготовлення ПКД з облаштування парку/скверу для 

відпочинку (з лавочками, доріжками і загальною площею для відпочинку і 

зборів) між 1-ю та 2-ю вулицями на житловому масиві Дзюбівка; 

- Добудова ділянки дороги в кінці сьомої вулиці житлового масиву Дзюбівка; 

- Вчинити комплекс дій/заходів з вирішення проблеми на 4-й вулиці 

житлового масиву Дзюбівка, з розведенням (пере підключенням) 

електроенергії на різні фази. 

- Встановити тренажери для зайняття спортом на житловому масиві Дзюбівка 

(були включені в бюджет 2020 року, але не реалізовано). 

15. Передбачити кошти на реалізацію проекту «Побудова майданчиків для 

пляжного волейболу» на території міського пляжу берег річки Стугна (проект 

зайняв 2-ге місце в рамках «Громадського бюджету 2019 року» та був 

внесений до плану Стратегічного розвитку до 2020 року, але не реалізувався). 

Частина з перелічених пропозицій вже включена в різні програми для 

реалізації у 2022 році. 

 

- Моя діяльність не обмежується роботою в закріплених за мною 

округах, до мене звертаються мешканці з усієї громади. За 2021 рік було 

проведено такі заходи:  

- Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний 

ремонт пішохідних зон в районі вул. Піщана 101а та біля пішохідного 

перехідного моста в районі вул. Київська (Пожежна частина).  

- Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний 

ремонт дороги по вул. Полунична с. Нещерів.  

- Здійснено огляд та зроблено заміри, для подальшого ремонту частини 

дороги вулиці Гайдамацька у напрямку садового товариства «Сяйво».  

- Здійснено протипожежні заходи на мікрорайоні «Стожари».  

- Виділено кошти та проведено паспортизацію водойм, в тому числі 

ставок на мікрорайоні «Яблуневий».  

- Проведено конструктивну зустріч з начальником управління освіти та 

директорами сільських шкіл, було відстояне самостійне харчування для їх 

закладів.  

- Забезпечено благоустрій біля дитячого майданчика на вулиці Дружби.  

- За зверненням мешканців було відремонтовано дитячий ігровий 

комплекс «Бастіон» на мікрорайоні Яблуневий.  

- Зроблено ремонт у під’їздах 6 та 7 Миру 11 по програмі 

співфінансування.   

- Організовано святкування на мікрорайоні «Яблуневий» до Дня захисту 

дітей.  

- Організовано кіновечір до Дня молоді на локації «Сквер супермаркету 

Казка».   

 

МОЇ ПЛАНИ НА МАЙБУТНІЙ 2022 рік: 

- За бюджетні кошти заплановано капітальний ремонт пішохідних зон 

житлового будинку Київська 123 (сума виділених коштів 998 000 грн.).  



- Капітальний ремонт пішохідної зони від ЖК «Нектарний» вздовж 

пожежної частини, до та від підземного переходу траси Київ-Знам’янка  до 

входу КП ККПК.   

- Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва 

двох професійних волейбольних майданчиків на міському пляжі в с. Таценки; 

пошук ресурсів та залучення фінансів на розвиток спортивної інфраструктури 

(обласний, державний бюджети, кошти меценатів).   

- Модернізація дитячого майданчика по вулиці Київська 121. 

- Створити можливості для побудови сучасного спортивного 

універсального майданчика для гри в футбол, волейбол, баскетбол у дворі 

будинку Київська 123 (залучити фахівців для розробки проектно-кошторисної 

документації, виділення земельної ділянки, залучення коштів. 

- Провести переговори з керівництвом «Валмарт» щодо благоустрою, 

капітального ремонту східців та забезпечення правопорядку на їх території 

«парапєт» в нічний час. 

- Забезпечити освітлення скверу та дитячих майданчиків на окрузі 

Київська 123. 

Також у найближчих планах робота в комісії по Обухівській 

багатопрофільній лікарні інтенсивної терапії, оскільки якісне надання 

медичних послуг – одне з пріоритетних завдань нашої команди. 

 

Громадська діяльність: У 2016 року мною заснована громадська організація 

«Інститут розвитку громад». Основні напрямки нашої діяльності – це освіта, 

просвіта, спорт, популяризація здорового способу життя, екологія. Вже два 

роки ми організовуємо та проводимо ранкові тренування для всіх бажаючих. 

Наші тренінги, семінари та майстер-класи відвідало 500 учасників. Спільно з 

Департаментом екології Київської обласної державної адміністрації 2021 року 

розпочали проект «Вчимося сортувати сміття» для вихованців дошкільних 

навчальних закладів та шкіл нашої територіальної громади. Спільно з 

ювенальною поліцією та службою у справах сім’ї провели кампанію для 

підлітків «Я обираю життя». Долучились до всеукраїнської ініціативи та 

провели інформаційну кампанію проти спалювання листя «Нам цим дихати» 

та інформаційну кампанію «16 днів проти насильства». На постійній основі діє 

консультативна приймальня з питань освіти. 

 

З 2016 року, є амбасадором міської цільової програми «Громадський бюджет». 

Займаюсь його популяризацією серед мешканців, консультую, допомагаю в 

написанні проектних заявок. Сама являюсь авторкою багатьох проектів, в тому 

числі і переможців. З 2020 року вхожу в склад комісії по громадському 

бюджету. На даний час займаюсь вивченням досвіду інших громад, задля 

вдосконалення Положення про громадський бюджет на території Обухівської 

територіальної громади. 

 

Благодійність: Вже більше п’яти років я є частиною великої родини 

помічників КЗ КОР «Трипільського навчально-реабілітаційного центру» де 



навчаються та живуть дітки з особливими освітніми потребами, дітки з 

інвалідністю, дітки позбавлені батьківського піклування. Допомагаємо в 

технічному оснащенні, організації навчального процесу, а також організації 

подарунків до святкувань. Щорічна організована мною акція «Подаруй дитині 

свято Миколая» залучає все більше небайдужих людей.  

У 2021 році, ми з помічниками організували благодійну допомогу для сіл: 

Деремезна, Григорівка, Нещерів, Перегонівка, Красна Слобідка, Германівка. 

 

За рік роботи мої помічники подали п’ять електронних петицій, спрямованих 

на поліпшення благоустрою, безпеку, захист зелених насаджень. 

Також ведуть активну діяльність у напрямку поліпшення благоустрою, 

захисту порушених прав учасників освітнього процесу, надання якісних 

освітніх послуг. Налагодження комунікації між первинною та вторинною 

ланкою медицини, та покращення медичних послуг у нашій громаді.  

 

Щоб дізнаватися оперативно про роботу депутата - підписуйтесь на офіційну 

сторінку депутата https://www.facebook.com/Fedorchenko.Mila.Deputy/ та 

долучайтесь до спільноти https://www.facebook.com/groups/377300260242798  

 

Адреса громадської приймальні: м. Обухів, вул. Київська, 117, 

«Обухівський центр культури і дозвілля» 

Графік прийому: перший четвер місяця з 16.00 год. до 18.00 год. 

Телефон:  +38 095 620 70 71 

E-mail: fedorchenko.gov@gmail.com 

 

З повагою Федорченко Людмила 

https://www.facebook.com/Fedorchenko.Mila.Deputy/
https://www.facebook.com/groups/377300260242798
mailto:fedorchenko.gov@gmail.com

