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У відповідності до статті 16 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» представляю свій звіт як депутат 

Обухівської міської ради VIII скликання  за листопад 2020 року по 

листопад 2021 року 
 

До складу Обухівської міської ради VIII скликання я був обраний 

депутатом від Обухівської Політичної партії «Слуга народу» в листопаді 

2020 року. З самого початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності 

керуюсь Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

звернення громадян», Регламентом роботи Обухівської міської ради та 

іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів 

та ради. Рішенням 1-ої сесії міської ради VIII скликання мене було 

призначено членом постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, охорони пам’яток та 

історичного середовища.  

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 всі 

засідання та підтримано рішення, обговорені на засіданнях постійної комісії, 

а саме з надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою, передачи у власність земельних ділянок, надання або 

подовження оренди, спірні земельні питання і тощо. Неодноразово особисто 

в складі комісій брав участь у виїздах на місця проживання громадян для 

з’ясування та вирішення питань погодження меж ділянок, будівництва та 

інших. 

 Впродовж звітного періоду підтримував постійний зв’язок із 

виборцями виборчого округу для вивчення громадської думки та потреб 

населення, прийом громадян проводиться кожної середи місяця. За звітний 

період мною проведено кілька десятків зустрічей з виборцями. Намагаюсь по 

можливості зустрічатись із громадянами, в рамках своїх повноважень, 

допомагати у вирішенні побутових та соціальних проблем громади в цілому і 

кожного виборця зокрема.  

Щодо роботи у виборчому окрузі, то мною протягом цього періоду,  

було проведено близько 50 прийомів, для мешканців міста. На яких було 

виписано 46 актів житлово-побутових умов. Також, було проведено 4 виїзні 

зустрічі з громадою.  

 Також підготовлено депутатські звернення, які надіслано до органів 

влади.  



 

Мета зверненнь: 

1. по вулиці Київська 170 облаштувати дитячий майданчик; 

2. по вулиці Київська – 168, 170, 162а облаштувати пішохідні доріжки, 

встановити лавки та вуличні урни для сміття. 

3. по вулиці Київська – 168 та 170 здійснити капітальний ремонт, з 

урахуванням ухилу, для відводу дощових вод. 

4. по вулиці Київська 176 б. провести видалення двох аварійних дерев та 

обрізку гілок на чотирьох деревах. 

5. по вулиці Київська 176 б. прибрати стихійне сміттєзвалище, під будинком.  

Всі мешканці міста, які зверталися до мене за допомогою, не 

залишились без уваги. 

Звертався до комунального підприємства, з проханням: прибрати 

сміття, гори ґрунту обабіч дороги та привести в належний стан пішоходні 

тротуари. 

Складна соціально-економічна ситуація, поглиблює проблеми 

малозабезпечених громадян, родин з низьким рівнем доходу, тому люди 

часто звертаються з проханням про надання матеріальної (грошової) 

допомоги.  

У 2020-2021 роках, надходили такі звернення від громадян, для 

отримання коштів з  «Програми Турбота»: 

- Мотузко Анни Петрівни, яка проживає по вулиці Київська, буд. 168, 

кв. 82 про надання їй матеріальної допомоги, прохання виконано; 

-  Серової Таїсії Яківни, яка проживає по вулиці Київська, буд. 168, 

кв. 26 про надання їй матеріальної допомоги, прохання виконано;  

- Дідковської Ніни Ілінішни, яка проживає по вулиці Київська, буд. 

150, кв. 104 про надання їй матеріальної допомоги, прохання 

виконано;  

- Валової Матрони Миколаївни, яка проживає по вулиці Київська, 

буд. 170, кв. 73 про надання їй матеріальної допомоги, прохання 

виконано;  

- Бобровник Ніни Григорівни, яка проживає по вулиці Київська, буд. 

168, кв. 59 про надання їй матеріальної допомоги, прохання 

виконано;  

- Коваленко Василя Івановича, який проживає по вулиці Київська, 

буд. 168, кв. 78 про надання йому матеріальної допомоги, прохання 

виконано;  

- Кіпи Ігоря Олеговича, який проживає по вулиці Київська, буд. 168, 

кв. 9 про надання йому матеріальної допомоги, прохання виконано;  



- Самофал Марії Федорівни, яка проживає по вулиці Київська, буд. 

170, кв. 44 про надання їй матеріальної допомоги, прохання 

виконано;  

- Шваб Ірини Іванівни, яка проживає по вулиці Київська, буд. 170, кв. 

15 про надання їй матеріальної допомоги, прохання виконано;  

- Кучеренко Сергія Івановича, який проживає по вулиці Київська, 

буд. 170, кв. 47 про надання йому матеріальної допомоги, прохання 

виконано; 

-  Рябченко Ніни Павлівни, яка проживає по вулиці Київська, буд. 

168, кв. 114 про надання їй матеріальної допомоги, прохання 

виконано;  

- Власенко раїси Дмитрівни, яка проживає по вулиці Київська, буд. 

170, кв. 18 про надання їй матеріальної допомоги, прохання 

виконано; 

-  Литвин Катерини Михайлівни, яка проживає по вулиці Київська, 

буд. 170, кв. 115 про надання їй матеріальної допомоги, прохання 

виконано; 

- Капшука Вячеслава Григоровича, який проживає по вулиці 

Київська, буд. 176, кв. 14 про надання йому матеріальної допомоги, 

прохання виконано;  

- Замостян Галини Володимирівни, яка проживає по вулиці Київська, 

буд. 110, кв. 69 про надання їй матеріальної допомоги, прохання 

виконано; 

- Лугової Галини Михайлівни, яка проживає по вулиці Київська, буд. 

170, кв. 64 про надання їй матеріальної допомоги, прохання 

виконано; 

-  Пішої Лідії Леонідівни, яка проживає по вулиці Київська, буд. 170, 

кв. 97 про надання їй матеріальної допомоги, прохання виконано. 

Усі звернення з перерахованих питань отримали позитивне вирішення. 

Також приймав участь у спортивному та культурному житті міста. 

Фізичний розвиток завжди був пріоритетом в розвитку любого суспільства і 

саме, спорт формував здорове та відповідальне суспільство. Було 

надано фінансову допомогу, для участі спортсменів м. Обухова, в турнірах з 

футболу на стадіоні ім. Мельника. 

До Всесвітнього дня дитини, в спортивній залі Обухівського центру 

культури і дозвілля, було проведено захід для дітей Обухівщини, за участю 

трьох відомих українських спортсменів. Всього у заході взяли більше сотні 

дітей з тренерами. Подібні спортивні заходи допомагають добре 

соціалізувати покоління, що підростає, відволікаючи дітей від гаджетів та 

виховуючи сміливість спілкування у реальному житті. 

Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю 

роботу з виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на 

тій чи іншій роботі, належності до тої чи іншої партії, або об’єднання, 

забезпечення своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг 



громадян, вивчення причин, які породжують скарги, і внесення своїх 

пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення. 

 

Депутат Обухівської міської ради                                            Вячеслав КІРЕЙЧУК 


