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Звіт діяльності депутата Обухівської міської ради Київської області від 

політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Єльського Максима Петровича . 

Депутат: Єльський Максим Петрович 

Адреса громадської приймальні: Обухів, вулиця Київська, 10 

Графік прийому: щоденно, за попередньою домовленістю. 

Номер телефону: +380 98 663 55 63 

Електронна пошта: elskijm@gmail.com 

  

До складу Обухівської міської ради VIII скликання я був обраний 

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 та іншими нормативно-

правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради. Рішенням 1-ої 

сесії міської ради 8-го скликання мене було призначено членом постійної 

комісії з гуманітарних питань. 

Активну роботу проводжу у комісіях та робочих групах, а саме: постійній 

комісії міської ради з гуманітарних питань, комісії з розслідування викладених 

фактів у колективних зверненнях. 

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата, вважаю участь 

у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії. Так, під час 

виконання депутатських обов’язків протягом звітного періоду (з грудня 2021 
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року по грудень 2022 року) мною взято участь у майже всіх пленарних 

засіданнях ради та підтримано рішення, які були обговорені на засіданнях 

постійної комісії, а тому на особистому та постійному контролі тримаю рішення 

міської ради з питань, що належать до повноважень комісії. 

Протягом звітного періоду мною було проведено багато зустрічей та 

прийомів на яких було прийнято та заслухано звернення громадян, а також 

неодноразово створювались збори з присутністю представників громади 

депутата округу та запрошувались профільні заступники та начальники відділів 

для вирішення питань на закріплених за мною округах. Під час проведених 

прийомів громадяни зверталися з проханням:  

1. Щодо проведення ямкового ремонту дороги місцевого значення, вїзд  на   

м-н Сосновий та Обухівський ключ. У відповідь на моє депутатське 

звернення були передбачені кошти на проведення ремонтних робіт, але 

через повномаштабне вторгнення російської федерації на територію 

України, кошти були спрямовані для вирішення нагальних потреб по 

обороні міста. Було проведено ямковий ремонт дороги та здійснено 

тимчасову підсипку ям на в’їзді до мікрорайону Сосновий та Обухівський 

ключ. В міській цільовій програмі відділом капітального будівництва  

закладено кошти для проведення ямкового ремонту під’їзних  доріг  на 

2023 рік. 

2. Щодо вирішення питання з безпритульними собаками на мікрорайоні 

Сосновий та Обухівський ключ в місті Обухів. У відповідь на звернення – 

було проведено процедуру стерилізації та біркування безпритульних 

тварин. Неодноразово допомагав громадським організаціям та волонтерам 

у захисті безпритульних тварин, а саме: допомога у знаходженні нових 

власників тварин та доставці їх до місця проживання після огляду 

ветеринара, а також забезпечення усім необхідним (їжею, будкою і т.д.). 

3. Щодо правомірності  здійснення господарської діяльності з надання 

стоматологічних послуг в приміщенні багато квартирного будинку за 

адресою: місто Обухів, мікрорайон Обухівський ключ, 8, квартира 65. На 

моє звернення, з метою підтвердження факту надання згоди співвласників 

будинку № 8 на проведення робіт з реконструкції, яка включає в себе 

влаштування окремого входу в квартиру 65, а також щодо переведення 

зазначеного житлового приміщення в нежитлове, керівнику ТОВ 

«ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ» направлено лист від 03.02.2022 № 318 для 

надання пояснень. Крім того, з метою недопущення порушень вимог 

Державних санітарних правил і норм в частині забезпечення захисту 

медичного персоналу, пацієнтів і населення при проведенні 

рентгенологічних процедур, інформацію викладену у моєму зверненні 

направлено  листом від 03.02.2022 №319 до Держпродспоживслужби в 



Київській області для врахування в роботі та вжиття заходів відповідного 

реагування згідно з вимогами чинного законодавства. 

4. Щодо продовження використання БО «Допомога військовим 

Обухівщини» приміщення Обухівського міського ЦТДЮМ «Романтик» 

(м.Обухів, вул. Миру, будинок 12Б).Виконавчий комітет Обухівської 

міської ради надав дозвіл на використання приміщення Територіального 

центру надання соціальних послуг  за адресою: м.Обухів, вул. Каштанова 

4, де БО «Допомога військовим Обухівщини» продовжує свою 

волонтерську діяльність. 

5. Щодо проведення прибирання на прибудинковій території мікрорайону 

Сосновий та Обухівський ключ. Організував транспорт для вивезення 

сміття, пакети для сміття, особисто приймав участь у прибиранні. Також 

за моєї ініціативи було привезено спеціальну техніку для подрібнення 

гілок на щепу, що було необхідно після чищення дерев та кущів. 

6. Щодо сприяння у вирішенні питання налагодження графіків відключень 

електропостачання на мікропайоні Сосновий в будинках №1,2 та 3. Для 

належного розгляду та вирішення зазначеного питання звернення було 

направлене за належністю до ДТЕК «Київські регіональні 

електромережі». 

 

По програмі «Турбота» ініціював виплату допомоги 1800 гривень людям з 

інвалідністю, а саме людям з хронічною нирковою недостатністю, які 

потребують проведення процедури гемодіалізу. Контролював процес відкриття 

центру гемодіалізу в місті Обухів, безпосередньо надавав та продовжую 

надавати допомогу.   

Як член гуманітарної комісії, постійно приймаю участь у питаннях щодо 

навчального процесу, харчування у школах Обухівської територіальної громади 

тощо.  

На окрузі постійно проводжу роботу з виборцями. За даний період мною 

було складено більше 50 актів депутата  для вирішення питань громадян. Також 

як депутат надавав допомогу на сусідньому окрузі, писав акти про фактичне 

місце проживання, реагував на звернення громадян по питанню ремонту ліфту  

Каштанова 11, 1 під’їзд, оскільки депутат округу Яцун Б.І. проходить військову 

службу в ЗСУ. 

04.05.2022 року підписав контракт з ДФТГ №3, де виконував «завдання» з 

волонтерської діяльності, супроводжував гуманітарні конвої, та безпосередньо 

допомагав у видачі гуманітарної допомоги громадянам міст, які перебували під 

окупацією. Проводив навчання особового складу з тактичної медицини. 



 Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю 

роботу з виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на 

тій чи іншій роботі, належності до тої чи іншої партії, або об’єднання, 

забезпечення своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг 

громадян, вивчення причин, які породжують скарги, і внесення своїх 

пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення. 

 

 

Депутат Обухівської міської ради                                           Максим ЄЛЬСЬКИЙ   


