
Звіт про роботу депутата Обухівської міської ради Ⅷ скликання 

Мадзяновського Костянтина Антоновича за 2021 рік 

 

Закріплений округ: вулиця Паркова, котеджне містечко «Преображенський», 

м-н Стожари. 

Участь у постійних комісіях: член комісії з гуманітарних питань. 

У своїй діяльності, як депутат міської ради, керуюсь Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом 

Обухівської міської ради та іншими законами й нормативно-правовими актами України, що 

регулюють місцеве самоврядування. 

Командна робота з розвитку громади, діяльність у міській раді: 

Кількість відвідування пленарних засідань сесій міської ради за звітний період: 14. 

Регулярно брав участь у засіданнях постійної комісії з гуманітарних питань, які є важливими 

для прийняття рішень міською радою у сфері медицини, освіти та харчування дітей, 

гуманітарних програм тощо. Є членом тимчасової робочої комісії, що створена для 

вирішення нагальних проблем та реконструкції Обухівської багатопрофільної лікарні 

інтенсивного лікування. Як член виборчої комісії брав участь у конкурсі на вакантні посади 

директорів шкіл Обухівської міської територіальної громади (15.06.2021 р.). 

Спільно з моїми помічниками та профільним працівником виконавчого комітету Обухівської 

міської ради опрацювали питання запровадження е-платформи для наших шкіл, провели 

інформаційну зустріч для директорів та педагогів шкіл Обухівської МТГ, організували 

презентації найвідоміших в Україні е-платформ за участю їх представників. У підготовці до 

цієї презентації було сформовано та надіслано більше десяти звернень депутата щодо цього 

питання. 

Також брав участь у діяльності інших профільних комісій, яка стосувалася моєї діяльності як 

депутата, зокрема, з питань розвитку чи покращення життя мешканців закріпленого за мною 

округу. 

За зверненнями мешканців міста Обухів та за моєю ініціативою встановлено пам’ятний хрест 

на меморіалі пам’яті ВВВ в м. Обухів. 

Робота на закріпленому за мною округом: 

- Ініціював та супроводжував запровадження ранкового автобусного маршруту між ж/м 

«Стожари» і навчальними закладами міста (о 7:20 год. та о 7:50) міським громадським 

транспортом. 

- Ініціював та супроводжував роботи з підсипання щебнем критичних ділянок дороги 

між кварталами 9 та 11 на ж/м «Стожари». Комунальні служби обслуговують дороги 

на закріпленому за мною окрузі (вчасна підсипка суміші та чистка доріг в зимовий 

період). 

- Ініціював виділення 1 млн. гривень на часткове облаштування доріг ж/м «Стожари» в 

2022 році з вільних лишків міського бюджету. 

- Ініціював та супроводжував взяття на баланс Обухівської МТГ дитячого майданчику 

в ж/м «Стожари». Запланована доукомплектація майданчика згідно з стандартами 

міста, його регулярне прибирання та догляд. 



- На ж/м «Стожари» заплановано будівництво спортивного майданчика (згідно 

Колективного звернення мешканців ж/м «Стожари»). 

- За звітний період мною та моїми помічниками складено більше 20-ти актів на вимогу 

мешканців; мною та помічниками депутата складено п’ятнадцять Звернень щодо 

потреб округу та Обухівської МТГ (10 з них – щодо запровадження е-платформи). 

Також опрацьовано три колективних звернення мешканців ж/м «Стожари», які 

отримали депутатський супровід, і всі були успішно реалізовані на користь громади 

округу. 

 

22.12.2021р. провів звітну зустріч з мешканцями закріпленого за мною округу. 

 

З повагою, 

Костянтин Мадзяновський, 

депутат Обухівської міської ради Ⅷ скликання 


