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РІЧНИЙ ЗВІТ З ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
депутата Обухівської міської ради Богдана Яцуна за 12.2020 – 12.2021 

 
1. Участь в пленарних засіданнях Обухівської міської ради. Взяв участь в більше 95% 

засідань, брав активну участь в обговоренні питань порядку денного. 
 

2. Робота в Постійній комісії Обухівської міської ради з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, 
будівництва та архітектури. Обраний і виконую обов’язки голови комісії. Основні 
завдання Комісії - надання висновків щодо проектів рішень та підготовка рекомендацій 
виконавчим органам міської ради з питань, які відносяться до компетенції комісії 
Важливі рекомендації ухвалені комісією: 

1) Провести конкурс на визначення виконавця послуг із управління побутових відходів 
в селах  Обухівської ТГ. Виконано. 

2) Укласти і оприлюднити календарні графіки робіт з чищення та прибирання доріг по 
усіх вулицях населених пунктів громади в рамках програми «Благоустрою». 
Інформацію включено в додатку до програми на 2022 рік. 

3) Придбати спецтехніку для чищення доріг в зимовий період для вузьких доріг районів 
садибної забудови. В 2021 році виділено кошти на придбання одного універсального 
снігоочисного авто. Авто або трактор для прибирання вузьких доріг досі не 
придбано.  

4) Створити пункт прийому рідких побутових відходів.  
5) Провести паспортизацію доріг громади. Пропозиція поки ігнорується виконавчими 

органами.  
6) Забезпечити водозабезпечення і водовідведення мікрорайону ТУСМ шляхом 

будівництва нової свердловини. Питання вивчається виконавчими органами. 
7) Придбати спецтехніку для подрібнення гілок.  
8) Виготовлення ПКД та побудова нової станції знезалізнення води на КП 

Обухівводоканал.  
9) Провести благоустрій річки Кобринка на території міста. 
10) Провести інвентаризацію землі на території громади. 

 
3. Участь в робочих групах Обухівської міської ради. 

1) Щодо реформування громадського транспорту. 
2) Щодо встановлення норм на вивезення ТПВ в селах Обухівської ТГ.  
3) Щодо розробки стратегії розвитку Обухівської ТГ. 
4) Щодо оптимізації роботи комунального підприємства «Міське господарство» 

 
4. Робота на територіальному окрузі: багатоквартирні будинки вул. Каштанова 11, 13, 15. 

1) Надання депутатських актів на отримання одноразової матеріальної допомоги чи 
комунальних субсидій. Надано бл. 30 актів. 

2) Заходи для покращення благоустрою. З врахування пропозицій жителів укладено 
перелік першочергових робіт, подано пропозиції до міської влади, а саме: 

i. Капітальний ремонт внутрідворового проїзду Каштанова 11. 
ii. Ремонт сходинок біля Каштанова 15, які ведуть до автобусної зупинки на вул. 

Каштановій в сторону вул. Київська.  
iii. Приведення до безпечного стану об’єктів  каналізації між кварталом Сосновий 

і Каштанова 15. 
iv. Оновити  лавки для відпочинку біля під’їздів будинків Каштанова 11, 13, 15.  
v. Встановлення додаткових секцій огорожі та вирівняння поверхні спортивного 

майданчика біля Каштанова 13.  
vi. Будівництво пішохідної доріжки до центрального входу в дитсадок Дударик 

від кварталу Сосновий повз гаражний кооператив «Каштан».  
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3) В бюджеті на 2022 рік виділено 1 млн грн для капітального ремонту внутрідворового 
проїзду Каштанова 11. 
 

5. Прийом виборців. 
1) За телефонним запитом виборців на території округу вул. Каштанова 13 та щомісячно 

в неділю в приміщенні ЦКД на Піщаній. 
 

6. Робота із зверненнями виборців. 
1) Благоустрій джерела в лісі біля Миру 16 після літніх злив. Роботи проведено. 
2) Відновлення пішохідної доріжки вздовж ринку «Піщана». Подано звернення, 

отримано відповідь, що робити будуть проведені. 
3) Проведення аналізу води в джерелі в лісі біля Миру 16, інших джерелах і бюветах на 

території міста. Аналіз зроблено. 
4) Дезінсекція в будинку Каштанова 9. Надано консультацію жителям. 
5) Перенесення сміттєвих контейнерів: Київська 109, Київська 115. Комунікація з 

виконавчими органами щодо перенесення. 
6) Створення рекреаційної зони біля озера на Автошколі. Допомога в підготовці петиції. 

Прийняття рішення міської ради про створення такої зони. 
7) Створення парку біля стадіону Мельника. Допомога в підготовці петиції. Прийняття 

рішення міської ради про створення парку. 
8) Перевірка обґрунтованості підвищення тарифу на перевезення пасажирів на 

маршрутці 311 і 309. Звернення до КОДА і Держпродспоживслужби. Підрядник 
обмежив підвищення до 35 грн. 

9) Покращення якості надання послуг з пасажирських перевезень громадським 
транспортом в Обухівській територіальній громаді. Допомога в підготовці петиції. 
Створено робочу групу міськради з розгляду питань петиції. Спрямовано звернення 
міськради до КОДА щодо запуску маршруту Обухів-автостанція Південна. Голова 
КОДА відповів, що маршрут буде запущено в 2022 році. 

10) Захист рекреаційного статусу лісів в Плані зонування території Обухова. Подання 
пропозицій до Плану зонування. Звернення до суду щодо скасування рішення, яке 
узаконює забудову лісів. 

11) Захист від забудови лісових зон біля Миру 1 та Миру 16. Звернення до органів 
правопорядку, накладення арешту на вказані земельні ділянки в рамках 
кримінального провадження.  

12) Зупинка незаконних вирубок в лісі між Нещеровим і Перше травня. Два звернення 
до Держекоінспекції протягом 2021 року. Накладення штрафних санкцій. 

13) Продовження оренди ГО «Об’єднання майстрів «Творча спадщина». Звернення до 
виконавчих органів щодо продовження оренди. Питання в процесі вирішення. 

14) Підтримка в проведенні мистецьких заходів в ЦКД на Піщаній. Виступ бандуриста 
Романа Гриньківа. 
 

7. Інші ініціативи депутата, в тому числі у співпраці з колегами по фракції «Голос», на 
виконання виборчої програми. 

1) Забезпечення онлайн трансляцію засідань постійних комісій Обухівської ТГ. 
Внесено зміни в Регламент міської ради. 

2) Створення відділу захисту довкілля у виконавчих органах міської ради. Відділ 
створено. Керівника протягом 2021 не призначено. 

3) Розробка плану просторового розвитку території Обухівської ТГ. Ухвалено рішення 
міськради, виділено бюджетні кошти.  

4) Забезпечення відкритості при розгляді проектів рішень із виділення земельних 
питань. Частково виконано. Депутатам надаються пояснювальні записки. 

5) Передача районної лікарні у власність Обухівської ТГ. Підготовка звернень до 
районної ради, участь в засіданнях районної ради та її комісій з цього питання. 



 
 

3 
 

6) Оприлюднення відкритих даних Обухівської міської ради, відповідно до постанови 
КМУ. Внесення проекту рішення. Досі не  виконано. 

7) Скасування рішення про приватизацію приміщення початкової школи в с. Гусачівка. 
Внесення проекту рішення міської ради. 

8) Розробка стратегії та 3-річного плану розвитку вторинної медичної допомоги на 
території громади. Головний лікар зобов’язалася підготувати.  

9) Розробка пропозицій щодо розвитку велоінфраструктури на території Обухова. 
Створено робочу групу активістів. 
 

8. Внесені пропозиції фракції «Голосу» до бюджету громади на 2022 рік, зокрема: 
1) Будівництво школи на 3 мікрорайоні за програмою «Велике будівництво» 
2) Виготовлення КПД на будівництво спортзалу СШ №2. 
3) Виготовлення ПКД для будівництво нового дитсадка на мікрорайоні Лікарня. 
4) Забезпечити ефективний контроль сплати орендної плати, земельного податку та 

податку на нерухоме майно – для наповнення бюджету громади. 
5) Правове оформлення рекреаційних зон та водних об’єктів на території громади. 
6) Затвердити висадку переважно (90%) багаторічних рослин в програмі благоустрою.  
7) Встановити громадські туалети в Центрі, на Школі, в селах громади (за потребою). 
8) Забезпечити 100% вуличне освітлення на території громади, з використанням 

енергоефективних технологій. 
9) Протидія інвазивним рослинам. 
10) Впровадження заходів з енергомодернізації бюджетних закладів. 
11) Побудова нова свердловина на ТУСМі в Обухові. 
12) Забезпечити якісний доступний інтернет в школах. 
13) Розпочати оптимізацію мережі освітніх закладів на території громади.  
14) Покращити умови доїзду учнів в школи і за потребою запровадити додаткові рейси 

шкільних автобусів. 
15) Інвентаризувати  потреби в ремонтах і обладнанні освітніх закладів та затвердити 

план черговості робіт на 3-річний період. 
16) Провести ремонт та модернізацію центральної дитячої бібліотеки громади. 
17) Створити молодіжний центр громади. 
18) Облаштувати спортивні майданчики в селах громади (за потребою). 
19) Розширити підтримку ГО, які реалізують соціальні та культурні проекти, корисні для 

громади.  
20) Збільшити в 2 рази суму громадського бюджету і кількість проектів-переможців. 
21) Встановити камери автофіксації МВС на Київській біля Авалю та збільшити 

комунальну мережу камер відеоспостереження на території громади. 
 

9. Робота депутатської фракції партії «Голос».  
• Проведення робочих нарад з метою опрацювання проектів рішень постійних комісій, 

міської ради та виконавчого комітету та вироблення пропозицій до них. 
• Щира подяка за потужну командну роботу колегам-депутатам з фракції «Голос» - 

Наталії Щеголенко, Руслану Трегубу, Оксані Рак (її попереднику  Борису 
Родієвському) та членам виконавчого комітету від фракції «Голосу» - Олександру 
Боднарчуку та Сергію Бабаку. 

 
10. Помічники депутата. По кожному напрямку діяльності співпрацюю з активними 

обухівцями, які допомагають в депутатській роботі. За це щира подяка: 
• Юрій Кузьмін, Наташа Крамар, Анна Алтухова, Олександр Луценко, Наталя 

Безсонова, Любов Єфімова – благоустрій на території округу. 
• Владислав Нагинайло, Ольга Шевченко, Надія Хмілевська, Наталія Дронь  – План 

зонування Обухова. 
• Ірина Тімченко, Наталя Гончарова – питання забудови Миру 1. 
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• Кирило Шурман, Олена Вірич, Сергій Синільник – питання громадського 
транспорту. 

• Юрій Апостол – розвиток вело інфраструктури. 
• Володимир Козленко, Олександр Петренко – створення дендропарку біля стадіону 

Мельника. 
• Мирослав Чайковський, Михайло Горогоцький – створення рекреаційної зони на 

озері на Автошколі. 
• Олена Артюшенко, Ольга Матвійчук, Світлана Денисюк – ініціативи у сфері 

культури. 
• Олександр Довбиш, Олена Лісовська, Марина Кочкіна  – комунікаційна підтримка. 

 
11. Інформування про депутатську роботу. 

• На персональній і публічній сторінці в соціальній мережі Фейсбук. 
• В групі «Голос Обухівщини» та сторінці «Голос. Обухівська ОТГ» в соціальній 

мережі Фейсбук. 
 
 
 
 
Депутат Обухівської міської ради        Богдан Яцун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


