
Звіт 

про роботу депутата Обухівської  міської ради                                              

Векли Валентини Василівни 

за 2021 рік 
 

Обрана депутатом Обухівської  міської ради VIII скликання від 

Політичної партії «Сила людей ».   

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. 

Як депутат закріплений по Округах : вулиці: Миру 14, 14/А  місто Обухів; 

                                                                 Стовпова, Матросова,  Набережна, 

                                                                 село Красна Слобідка. 

 Але не зважаючі на закріплення працюю з усіма мешканцямі нашої  

громади , готова допомогати кожному в міру своїх можливостей. 

Член постійної комісії з питань земельних відносин , 

природокористування, планування території, охорони пам яток та історичного 

середовища.  

Свою роботу як депутата виконую в наступних напрямках: 

Приймаю участь у всіх пленарних засіданнях, проведених у 2021 році 

Активно виступала на пленарних засіданнях, вносила пропозиції до їх рішень та 

порядку денного, обговорювала  та відстоювала позиції громади з тих чи інших 

питань. 

Проводжу депутатський прийом, на який приходять мешканці 

Обухівської міської територіальної громади або роблю виїзди по місцю 

звернення, налагоджена активна робота з виборцями з питань вирішення 

актуальних проблем міста та селищ; 



Проводиться активна робота з громадськими організаціями, трудовими 

колективами, посилена увага до людей з особливими потребами, дітей та сімей, 

які опинилися в складних життєвих ситуаціях . 

Більшість звернень громадян стосуються покращення благоустрою 

прибудинкових територій, виділення матеріальної допомоги на лікування, 

призначення житлових субсидій та державних соціальних допомог,  питання 

щодо закладів освіти, надання юридичних консультацій.   

Результати роботи у 2021 році засвідчують, що депутати  від Політичної 

партії «Сила людей» рухалися у правильному напрямку і цей рух треба 

продовжувати. Жодні протистояння, брудні маніпуляції, політичні та особисті 

амбіції, які сьогодні гальмують прогресивні зміни у місті Обухів , не зможуть 

ввести в оману людей Обухівської громади та зупинити її розвиток.              

Вірю в наш спільний успіх, в нашу спільну справу! 

 

З повагою,  

депутат Обухівської міської ради:                                     В. В. Векла 

 

 

 

 

 

 

 


