
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗВІТ ДЕПУТАТА 

Звіт діяльності депутата Обухівської міської ради Київської області в 

політичної партії «Європейська Солідарність» Процун Світлани 

Миколаївни за період з грудня 2020 року по грудень 2021 року. 

 
 Згідно зі ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат 

зобов’язаний не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями відповідного виборчого 

округу. 

 Обрана депутатом Обухівської міської ради VII скликання від політичної 

партії «Європейська Солідарність». Рішенням фракції  від 16 червня 2021 року 

мене було обрано Головою фракції ПП «Європейська Солідарність» в ОМР 

Київської області. Рішенням сесії  членкиня постійної комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергоощадження, 

транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури. 

 Протягом звітного періоду, як депутат, була закріплена за будинками по 

вул. Київська 111; 113; вул. Каштанова 14;16. За цей період мною було 

розглянуто 54 звернень побутового та соціального значення. Як депутат маю 

постійний зв‘язок з мешканцями громади. 

 В пріоритеті є робота на окрузі та з виборцями. За звітний період на окрузі 

було зроблено:  

- футбольне поле зі штучним покриттям по вул. Київська 113; 

- реконструкція підпірної стіни по вул. Київска 111. 

 Заплановано: капітальний ремонт прибудинкової території по вул. 

Каштанова 14, 16; капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та 

пішохідних зон житлового будинку №14, 16 по вул. Каштанова на 1 951 254,00 

грн; реконструкція КТЕП №9 та встановлення ІТП для будинків по вул.Київська, 

111, 113 в т.ч. коригування КД та експертиза на 5 540 000,00 грн; капітальний 

ремонт спортивного майданчика з благоустроєм (мульти-фітнес з тренажерами) 

по вул. Київська, 113  в т.ч. виготовлення КД та експертиза на 970 000,00 грн. 

 Під час виконання депутатських обов’язків, за звітний період, брала участь 

у  11 пленарних засіданнях сесії, а також на засіданнях постійної комісії, 

членкинею якої я є. Була відсутня на інших сесіях в зв’язку з амбулаторним та 

стаціонарним лікуванням.  

 За звітний період мною було надано 2 звернення до ОМР та 2 заяви. Всі 

звернення громадян були враховані і передані до виконавчого комітету ОМР. 

Як голова фракції ПП «Європейська солідарність» разом зі своїми колегами 

ініціювала звернення  депутатів ОМР до Верховної Ради України, Президента 

України та Кабінету Міністрів України, щодо підвищення пенсій, недопущення 

підвищення тарифів, спрощення надання субсидій, належного фінансування 

медицини, зупинення дії закону 5600, який стосується підприємців. 

 Проводжу зустрічі, на які приходять мешканці міста для розв’язання 

актуальних проблем. Більшість звернень громадян стосуються покращення 

благоустрою прибудинкових територій, виділення матеріальної допомоги на 

лікування, призначення житлових субсидій та державних соціальних допомог. 



 Активно висвітлюю свою роботу в засобах масової інформації: публікації 

на власній сторінці у соціальній мережі «Facebook». Приймаю активну участь у 

всіх партійних заходах. Надалі планую разом зі своєю командою плідно 

працювати  на благо нашої громади. 

 Звіт відбувся 27.12. 2021 року в приміщенні холу по вул. Каштанова 14. 

 

 

Депутат міської ради        Процун С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


