
Я- Оксана Рак і я – депутат Обухівської міської ради 8 скликання від фракції «ГОЛОС», а 

також член комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, охорони пам’яток та історичного середовища. Депутатом я стала після того, як 

мій достойний колега – Борис Родієвський, склав свої депутатські повноваження рішенням 

№ 245 від 23 липня 2021 р. Стаж мого депутатства- 5 місяців. За цей період я відвідала 

щонайменше по 2 щомісячних засідання земельної комісії на якій розглянули понад 1000 

земельних питань і всі щомісячні основні сесії міської ради. До комісій та сесій, я і моя 

команда ставимося дуже відповідально і завжди готуємось. Читаємо, вивчаємо, задаємо 

питання, вимагаємо пояснювальні записки до проектів рішень. 

Межі закріплених за мною округів: вулиці: Київська з №№ 9 по № 105-А включно, з №42 

по №140 включно (крім №№ 110, 60, 62) та ж/м: Полянський – 1, 2. Цей округ дістався мені 

від мого колеги Бориса Родієвського, хоча проживаю я в с. Григорівка, тому це теж мій 

округ. Всі звернення громадян, які були до мене, НЕ ЗАЛЕЖНО від того, мій округ це чи 

ні, були розглянуті і якщо не вирішені, то доведені до відома виконавчих органів міської 

ради.  

Щомісяця, другої суботи я проводжу прийом громадян в с. Григорівка в приміщенні бувшої 

сільської ради з 9-00 до 11-00. 

Влітку відбулася зустріч депутатів фракції ГОЛОС і жителів мікрорайонів «Поляньский 1 

та 2». Через незначну чисельність жителів, що там проживає, їх гостре питання доріг 

вирішується повільно, а також через нестачу електропотужностей – підключення до 

електромереж і досі не вирішено. Цього року планую при розподілі вільних лишків просити 

допомогти людям із підсипкою дороги. 

Крім моєї участі у земельній комісії, я є членом робочої групи з питань розробки 

основних положень та принципів громадського бюджету на території Обухівської міської 

територіальної громади, а також співавтором проекту Громадського бюджету, що став 

переможцем цього року і буде профінансований наступного. Також, я є автором кількох 

петицій (завдяки одній з яких, було переглянуто норми вивозу сміття в сільській місцевості 

в розрізі їх частоти) і багатьох звернень, які я завжди намагаюсь підкріпити підписами 

Громади.  

Основним пріоритетом в своїй депутатській діяльності я вважаю зв`язок між простими 

людьми і представниками влади, а також вплив Громади на рішення, що стосуються її 

розвитку та добробуту. 

Головним напрямком моєї діяльності є діти і село. Оскільки минулих виборів села 

приєднали до м. Обухів, я докладаю усіх зусиль, щоб міська влада не забувала про те, що 

село також хоче розвиватись, гарно відпочивати, мати медицину високого класу і всі блага, 

що і жителі міста. 

На 2021 р. за моїм поданням, закладені кошти на ремонт дитячого садочку «Калинка», що 

знаходиться в с. Григорівка. Вже зроблено освітлення на його території і я зроблю все, для 

того, щоб по зверненню, що ми з Громадою писали 2020 р. до міської ради, були виконані 

всі ремонтні роботи для наших маленьких мешканців. 

 

 


