
Звіт про роботу депутата Обухівської міської ради Ⅷ 

скликання Мадзяновського Костянтина Антоновича за 2022 рік. 

Закріплений округ: вулиця Паркова, котеджне містечко «Лукавиця», 

ж/м «Стожари». 

Участь у постійних комісіях: член комісії з гуманітарних питань, 

заступник голови комісії. 

У своїй діяльності, як депутат міської ради, керуюсь Конституцією 

України, Законами України  «Про Місцеве самоврядування», «Про статус 

депутатів місцевих рад», Регламентом Обухівської міської ради та іншими 

Законами й нормативно-правовими актами України, що визначають правове 

поле місцевого самоврядування. 

Робота з розвитку громади, діяльність у міській раді: 

Пріоритетним у депутатській діяльності вважаю відвідування пленарних 

засідань сесій міської ради. Із 18-ти пленарних засідань сесій Обухівської 

міської ради не зміг бути присутнім лише на трьох. 

В зв’язку з початком агресії рф проти України та початком війни багато 

планів, пропозицій на 2022 рік довелось змінити. Запровадження воєнного 

стану, на жаль, внесло зміни і в ті програми міської ради, на які з моєї 

депутатської ініціативи були закладені кошти, наприклад, - ремонт доріг на 

окрузі, який мені ввірено як депутату Обухівської міської ради. 

Після 24 лютого, з перших днів війни, не переставав провадити своєї 

депутатської діяльності, постійно перебуваючи на території громади 

Обухівської  міської ради, брав участь у екстрених позачергових засіданнях 

Обухівської міської ради в зв’язку з агресією та війною рф проти України. 

Вирішували проблеми постачання хліба та інших життєво необхідних 

продуктів для громади, яких у перші тижні війни вкрай не вистачало; приймали 

необхідні рішення для життєдіяльності громади в умовах війни. 

Після 24 лютого 2022 р. при церквах парафії Різдва Пресвятої Богородиці 

та святого апостола Стефана м. Обухів мною було ініційовано створення 

окремих пунктів допомоги вимушено переселеним особам та всім, хто з 

початком війни опинився в скрутному становищі. Разом з моїми помічниками 

було організовано надання щоденної допомоги продуктами харчування, одягом, 

предметами гігієни та предметами першої необхідності. Мною, з допомогою 

небайдужих мешканців Обухівської громади, було організовано постійне 

постачання гуманітарної допомоги.   

 Беру участь (є головуючим у разі відсутності голови гуманітарної 

комісії) у засіданнях постійної комісії з гуманітарних питань, які є важливими 

для прийняття рішень міської ради у сфері медицини, навчальних процесах 

дітей громади, гуманітарних програм тощо. Також брав участь у діяльності 



інших профільних комісій за потребою моєї діяльності як депутата, зокрема, 

коли це стосувалось розвитку чи покращення життя мешканців ввіреного мені 

округу.  

Робота на ввіреному мені окрузі: 

З причин введення в країні воєнного стану депутатська діяльність є 

обмеженою, зокрема щодо ініціатив у програми розвитку міста, що стосуються 

витрат коштів бюджету громади. Однак, після численних звернень мешканців 

3-го мікрорайону м. Обухів, з моєї депутатської ініціативи, було закладено в 

бюджет Обухівської міської ради на 2023 р. ремонт критичної ділянки дороги 

по вул. Каштанова, а саме: від повороту біля господарчого магазину 

«Господар» в напрямку ж/м «Стожари», зокрема біля продовольчого магазину 

«Новий», де ділянка дороги є в критичному стані і вкрай потребує ремонтних 

робіт. Ремонтні роботи на цій ділянці мають бути виконані у 2023 р. 

першочергово. 

За звітний період мною та моїми помічниками виконувались прямі 

обов’язки депутата міської ради, - складання актів про проживання, фінансово-

побутові та інші акти на потребу мешканців ввіреного мені округу.  

 

З повагою, -  

Костянтин Мадзяновський, депутат Обухівської міської ради Ⅷ 

скликання 

 


