
ЗВІТ 
про роботу депутата 

Обухівської міської ради 
 

МИХАЙЛА ТРАЧА 
    закріплений округ: села: Красне Перше, Козіївка, 

Долина, Макарівка 

 

Участь у роботі постійних та тимчасових комісій: Член комісії з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

Відвідуваність сесій та засідань комісій: 85.46% (відповідно до даних системи 

«Голос»). 

ДІЯЛЬНІСТЬ У РАДІ: 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. 
 
Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, вважаю 
участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії, а тому 
на особистому та постійному контролі тримаю рішення міської ради з питань, 
що належать до повноважень комісії. Так, під час виконання депутатських 
обов’язків мною відвідано більшість засідань постійної комісії та внесені правки 
до проєктів рішень які обговорювалися на засіданнях постійної комісії.  
 
РОБОТА НА ОКРУЗІ: Протягом цього періоду мною було проведено особисті 
прийоми виборців та публічні зустрічі із виборцями закріпленого за мною 
округу та в тому числі інших виборчих округів.  
 
У фокусі уваги ситуація із теплопостачанням на м-н Лікарня, благоустрій міста 
Обухів, цільове витрачання бюджетних коштів, капітальний ремонт внутрішньо 
будинкових проїздів, реконструкція Обухівської багатопрофільної лікарні, 
комплексного розвитку сіл Обухівської громади тощо. 
 
СЕЛА КРАСНЕ ПЕРШЕ, КОЗІЇВКА: у 2021 році відкрито оновлений дитячий 
садочок «Капітошка», працює амбулаторія, капітально відремонтовано ділянку 



дороги по вул. Лесі Українки в селі Красне Перше та вул. Миру в селі Козіївка, 
виконано поточні ремонти по вул. Новоселиця, Косинки та Лесі Українки. 
 
На 2022 рік за бюджетні кошти заплановано капітальний ремонт вулиці 
Шевченка, ремонт приміщення харчоблоку Красненської школи та інші поточні 
видатки. На постійній основі фінансуються видатки на утримання 
старостинського округу, благоустрою території, кладовищ, функціонування 
приміщення колишньої сільської ради, поточний ремонт та обслуговування 
систем вуличного освітлення, зарплат вчителям, вихователям у садочку тощо. 
 
Також у найближчих планах провести капітальний ремонт вулиці Косинки та 
вулиці Нова із облаштуванням асфальтобетонного покриття, здійснити 
благоустрій території із виконанням елементів мощення поблизу «Джерела», 
виготовити проектно – кошторисну документацію на санацію Красненської 
першої школи, облаштувати спортивний та дитячий майданчик у селі. 
 
СЕЛО ДОЛИНА, МАКАРІВКА: у поточному році виконано роботи із поточного 
ремонту вулиць 48 Стрілкового Полка, Шевченка та Миру в селі Долина та 
вулиці Шевченка в селі Макарівка. 
 
Планується здійснити капітальний ремонт вулиці Франка у селі Долина та 
грейдерування із підсипкою вулиці Калинової, розглянути можливість 
відновлення роботи ФАПу та клубу у селі Долина у 2022 році. 
 
На постійній основі фінансуються видатки на утримання старостинського 
округу, благоустрою території, кладовищ, функціонування приміщення 
колишньої сільської ради, поточний ремонт та обслуговування систем 
вуличного освітлення, зарплат вчителям, вихователям у садочку тощо. 
 
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ: Особливу увагу у своїй роботі 
із виборцями приділяю захисту прав та інтересів громадян. Мої помічники 
ведуть активну діяльність щодо захисту порушених прав учасників освітнього 
процесу та послідовно виступають за рівний доступ до якісної  освіти у громаді.  
 
Послідовно виступаю за захист порушених прав мешканців громади на 
отримання земельних ділянок та приведення у відповідність містобудівної 
документації для комплексного просторового розвитку обухівської громади. 
 
За рік депутатської роботи разом із помічниками склав більше 20 актів, 
опрацював більше 30 звернень громадян та жителів округу. Провів більше 10 
публічних зустрічей із виборцями Обухівської громади. 

З повагою Михайло ТРАЧ 


