
ЗВІТ 
про роботу депутата 

Обухівської міської ради 
 

ОЛЕКСАНДРА МІЛЬКЕВИЧА 
    закріплений округ: вулиця: Миру – 1,5,13 

 

Участь у роботі постійних та тимчасових комісій: Член комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

Відвідуваність сесій та засідань комісій: 96.91% (відповідно до даних системи 

«Голос»). 

ДІЯЛЬНІСТЬ У РАДІ: 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. 
Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати високу довіру жителів 
громади. 
 
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 більшість засідань постійної комісії та внесені правки 
до проєктів рішень які обговорювалися на засіданнях постійної комісії.  
 
РОБОТА НА ОКРУЗІ: Протягом цього періоду мною було проведено особисті 
прийоми виборців та публічні зустрічі із виборцями закріпленого за мною 
округу та в тому числі інших виборчих округів.  
 
У фокусі уваги ситуація із теплопостачанням на м-н Лікарня, благоустрій міста 
Обухів, цільове витрачання бюджетних коштів, капітальний ремонт внутрішньо 
будинкових проїздів, реконструкція Обухівської багатопрофільної лікарні тощо. 
 
На 2022 рік за бюджетні кошти заплановано встановлення спортивного 
майданчику на закріпленому окрузі, за власні кошти придбання та 
встановлення столу для ігри в настільний теніс, також за власні кошти мною вже 



розроблена концепція просторового розвитку двору закріпленого за мною 
округу, яка буде реалізовуватися поступово до 2025 року. 
 
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ: Особливу увагу у своїй роботі 
із виборцями приділяю захисту прав та інтересів громадян у сфері соціального 
забезпечення. На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях ради 
надаю пропозиції щодо збільшення соціальних програм, зокрема «Турботи». 
Постійно ініціюю збільшення видатків на розвиток молодіжної політики та 
спорту – разом із спортивною спільнотою міста ініціював розробку проекту 
реконструкції стадіону «Колос» (реалізація 2022-23 рр.), закупівлю додаткового 
інвентарю для спортивних секцій міста.  
 
Послідовно виступаю за захист порушених прав мешканців громади на 
отримання земельних ділянок та приведення у відповідність містобудівної 
документації для комплексного просторового розвитку обухівської громади. 
 
Веду активний діалог з інвесторами та представниками малого та середнього 
бізнесу щодо розвитку Обухівської громади та залучення інвестицій, створення 
нових робочих місць в громаді. 
 
За рік депутатської роботи разом із помічниками склав 39 актів, опрацював 
більше 50 звернень громадян та жителів округу. Провів більше 10 публічних 
зустрічей із виборцями Обухівської громади. 
 

З повагою Олександр Мількевич 
 
 
Інформація щодо голосувань у раді система 
«ГОЛОС» 
  
 

 

 

Інформація щодо моєї депутатської діяльності 


