
Звіт  

про діяльність депутата Обухівської міської ради від політичної партії 

«ЗА МАЙБУТНЄ» 

ТКАЧЕНКО ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ  

за 2022 рік 

 

Адреса громадської приймальні: м. Обухів, вул. Київська, 117, 

Обухівський центр культури і дозвілля. 

З 03 грудня 2022 року приймаю громадян за адресою: м. Обухів, вул. 

Київська, 14, (1 поверх). 

Графік прийому: останній четвер місяця з 16.00 год. до 18.00 год. 

Номер телефону: 098-594-91-58. 

 До складу Обухівської міської ради VІІІ скликання я була обрана 

депутатом від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ». 

 З початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності керуюсь 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», 

Регламентом роботи Обухівської міської ради VІІІ скликання та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради. 

 Активну роботу проводжу в комісіях та робочих групах, а саме: 

1) Секретар постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

екології та охорони навколишнього природнього середовища. За цей 

період мною не  було пропущено жодного засідання комісії (19 пленарних 

засідань) та вчасно опрацьовано 7 протоколів, які містять 710 питань. Всі 

протоколи оприлюднено на сайті Обухівської міської ради. 

2) Взяла участь у 63 виїздних комісіях у складі робочих груп постійної 

комісії з питань регулювання земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього природнього середовища. 



В Обухівській міській раді є головою фракції політичної партії «ЗА 

МАЙБУТНЄ». Беру активну участь у всіх засіданнях фракції, в яку входить 4 

депутата.  

Одним з основних обов’язків своєї діяльності, як депутата, вважаю 

участь у засіданнях сесій Обухівської міської ради та роботу в постійній 

комісії. Так, під час виконання депутатських обов’язків протягом звітного 

періоду (грудень 2021 року – грудень 2022 року) мною взято участь у 17 

сесіях з 18 проведених та підтримано рішення, обговорені на засіданнях 

постійної комісії.  

Під час проведення прийомів громадяни зверталися з метою отримання 

актів депутата для отримання субсидій, матеріальних допомог, тощо 

(виписано 47 актів).   

 Але збройна агресія проти України внесла корективи як в життя 

держави, так і у життя людей. Тому мною було прийнято рішення з перших 

днів війни не виїзджати з міста, а цілковито надавати посильну допомогу 

жителям на окрузі, а саме головне - надавати допомогу військовим на 

блокпостах міста Обухів. З 18 березня я є членом Добровольчого формування 

Обухівської міської територіальної громади №1.  

 Активно приймала участь у відстоюванні інтересів жителів щодо 

перейменування вулиці на своєму окрузі, а саме за ініціативою мешканців: 

вулицю Лермонтова було перейменовано на вулицю Академічна. Жителі 

даної вулиці категорично відмовлялися перейменовувати вулицю на «Сергія 

Бердяєва», яку запропонували члени комісії по перейменуванню, а деякі 

депутати підтримали та проголосували. Але, я вдячна тим депутатам, які 

почули думку і бажання мешканців назвати вулицю «Академічна» і 

підтримали мене та мешканців під час голосування на сесії міської ради.  

 Вірю у нашу ПЕРЕМОГУ. Слава Україні! 

З повагою, Ірина ТКАЧЕНКО. 

 


