
 

                                 Звіт депутата Обухівської міської ради VIII скликання  

                                                 Сатка Олександра Васильовича 

 

                  У відповідності до статті 16 Закону України “Про статус депутатів 

місцевих рад “ представляю звіт в період з листопада 2020 року по 31 грудня 

2021 року. 

 

До складу Обухівської міської ради VIIІ скликання обраний депутатом 

від Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» в листопаді 2020 р. 

Рішенням 1 сесії Обухівської міської ради мене обрано заступником 

голови постійної комісії з питань прав людини ,законності,депутатської 

етики та регламенту. 

Протягом 2020-2021 р.р. приймав участь у засіданнях постійної комісії 

та сесіях міської ради. 

Веду особистий прийом виборців кожної середи місяця з 10-13 год. За 

вказаний період проведені зустрічі з виборцями,як на особистому прийомі 

так і в окрузі біля будинків по вул. Миру, 9-10-11. В серпні місяці 

проводилась зустріч з виборцями по вул. Миру,10, де були отримані запити, 

щодо поліпшення безпеки дорожнього руху, благоустрій території будинку і 

т.д.  

Отримані запити та побажання надіслані до відділу капітального 

будівництва, як результат встановлені лежачі «поліцейські» у між дворовому 

проїзді від буд № 10 до буд.9 в кількості 7 шт. також встановлені у кількості 

4 шт. у між дворовому проїзді Миру 10. Біля будинку № 10 встановлений 

дитячий майданчик та лавки. По вул. Миру, 9 прокладені пішохідні доріжки з 

плитки та вказані пішохідні переходи, встановлені лавки навпроти 4 під’їздів 

в кількості 5 шт. Встановлені 2 лавки по вул. Миру,11 та облаштовані 

плиткою основи встановлення лавок. 

По програмі велике будівництво, проводиться капітальний ремонт ДНЗ 

«Веселка» 



Після звернення до відділу капітального будівництва капітально 

відремонтовано східці біля буд. № 9 до магазинів. Під час зустрічі з 

виборцями вул. Миру, 9 п.5-9, підготовлено звернення про спільне 

фінансування встановлення  ІТП. 

Підтримую постійне спілкування з уповноваженими по під’їздах, для 

отримання інформації про потреби виборців у питаннях, які виникають до 

органів влади, комунальних підприємств тощо. 

Прийнято та оформлено 55 актів по питанню проживання чи не 

проживання громадян,отримання матеріальної допомоги у зв’язку з скрутним 

матеріальним станом. Підтримую зв’язок з дільничним офіцером поліції по 

питаннях профілактики та порушення громадського порядку, поширення 

наркоманії, пияцтва, насильства в сім’ї. 

Для прийому громадян маю власний офіс, де в будь який час виборець 

може звернутись з питаннями ,які його хвилюють. Живе спілкування не в 

телефоні, вайбері, фейсбук приносить більше користі дозволяє проводити 

спілкуванні на теми різного гатунку. 

Маю досвід спілкування з виборцями з 2010 р. в період VI-VII 

скликань. Та з 2020 р. VIII скликанні. 

Намагаюсь не залишати без відповіді жодного звернення виборців. 

 

           Депутат Обухівської міської ради                                             Сатко О.В. 


