
                                 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА VII СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ 

  

Протокол № 24 

 

м. Обухів                                від  23 січня 2018 року 

 

    початок о 16:00  год. 

 

Всього членів комісії: 5. 

Присутні :     

 

Голова комісії: Мельник Наталія Миколаївна. 

 

Заступник голови комісії:  Давітідзе Паата Гурамович. 

 

Секретар комісії: Зборовська Олена Вікторівна .                                                                                     

Члени комісії: Кабанець Сергій Васильович, Сатко Олександр Васильович. 

   

 Запрошені: Секретар міської ради Клочко С.М., начальник юридичного  

відділу Обухівської міської ради Пушенко Н.В., Головний спеціаліст 

земельного відділу Іваницька О.О., Депутат Обухівської міської ради Воробець 

В.І. 

 

Порядок денний: 

1. Протокольне доручення міського голови  щодо звернень депутата  Воробця  

Валерія Івановича, про невнесення до порядку денного сесій окремих питань 

розвитку громади, які він вважає актуальними. 

 2. Звіт  Обухівського міського голови  про діяльність виконавчого комітету  

Обухівської міської ради за 2017 рік.. 

3. Про підтримку внесення  змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення  законності та правопорядку у 

територіальних громадах. 

4.Про перспективний план роботи постійної комісії з питань регламенту,   

депутатської діяльності етики,законності та правопорядку на 2018 рік. 

  

 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ :  Про вивчення обґрунтованості звернення депутата міської 

ради Воробця Валерія Івановича щодо невнесення до порядку денного сесій 

міської ради окремих питань розвитку громади, які він вважає актуальними. 

 

Доповідали: Голова постійної комісії   з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики,законності і правопорядку Мельник Н.М., начальник 

юридичного  відділу Обухівської міської ради Пушенко Н.В., Головний 

спеціаліст земельного відділу Іваницька О.О 

 

У 2017 році від депутата міської ради «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»  

Воробця В.І. надійшли наступні  звернення:  

 

              1. За вх. № 33 від 13.02.2017 року  від депутатської фракції ВО 

«Свобода»  надійшли  пропозиції до Програми соціально-економічного  і 

культурного розвитку міста та сіл міської ради, до бюджету розвитку  та 

Титульного  списку робіт на 2017 рік . 

              2. За вх. № 34 від 14.02.2017 року від депутата Воробця В.І. надійшли 

пропозиції до Титульного списку робіт на 2017 рік по його виборчому округу. 

(Вих. №2 від 14.02.2017р. ).   

             3. За вх. № 35  від 14.02.2017 року  надійшла  бюджетна пропозиція на 

2017 рік. ( Вих. № 3 від 14.02.2017 року).  

            4.  За вх. № 103 від 17.07.2017 року надійшло звернення та проект 

рішення  по  розгляду  на сесії міської ради  питання щодо інвентаризації 

земель міської ради .  

            5.   24 липня 2017 року за вх. № 120  надійшло звернення щодо  

проведення благоустрою  території між будинками  172 та 178 по вулиці 

Київській.  (Вих. №6 від 24.07.2017р).  

           6.  17 серпня 2017 року за вх. № 131 надійшло звернення щодо 

конкретизації робіт по благоустрою  на прибудинковій території  в районі 

будинків 172, 178, 176а, 176б. ( вих. № 7 від 14.08.17 р.).  

            7.  08  вересня  2017 року за вх. №  145 (вих. № 6 від 03.09.2017 року) 

надійшло звернення  щодо  розгляду  на черговій сесії  та  прийняття рішення  

щодо  тимчасового мораторію  на питання, що регулюють  відносини надання  

дозволів на розробку та затвердження детальних планів територій, 

розташованих на території міської ради. 

            8. За вх. № 146 від 18 вересня 2017 року (вих. № 8 від 18.09.2017р.)  

надійшло звернення  щодо ситуації, яка склалася  із місцями, виділеними  під 

збір сміття біля будинків №№ 178, 176, 176 а, 172, 166 на іншими  будинками 

на Піщаній.     

            9.  29 вересня 2017 року за вх. № 156 ( вих.  № 7 від 27.09.2017 року) 

надійшло звернення про надання повної інформації щодо діючого Генерального 

плану міста Обухова і чи розробляється новий Генеральний план міста, а також  

детальних планів територій ж/к»Преображенський».   

            10. 03 листопада 2017 року за вх. № 177  ( вих. № 9 від 01.11.2017 р.) 

надійшло звернення щодо  прийняття  міською радою на черговій сесії  

Порядку формування переліку робіт на території міської ради, що буде 



визначати пріоритети, об»єми та механізми  формування Титульного списку 

робіт на території  міської ради. 

             11. 03 листопада 2017 року за вх.  № 178 ( вих. № 8 від 31.10.2017 року) 

надійшло звернення про  інформування  депутатів міської ради   на пленарному 

засіданні  чергової сесії  міської ради   щодо  будівництва  об»єкту  на території  

міста в районі бувшого комунгоспу (котельні, теплової станції).  

              12.   Звернення  від 15.12.2017 року вх. № 215 ( повторно зареєстровано 

це ж саме звернення 19.12.2017 року за вх. № 221) ( вих. № 17 від 14.12.2017р.)  

щодо  пропозицій  до бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік 

              13. Звернення від 19.12.2017 року  вх. № 222 щодо  пропозицій до 

бюджету  Обухівської міської ради на 2018 рік  (вих. № 18 від 18.12.2017р.) 

              14. Звернення від 27 грудня 2017 року вх. № 227 від 27 грудня 2017 

року  ( вих. № 19 від 27.12.2017р.) щодо облікування  мереж водогону  та 

каналізації  на ділянці житлового масиву Лукавиця №№ 356-371 та прийняття 

їх на баланс міста.  

 

Вирішили: Зверення депутатської фракції   «Всеукраїнське об’єднання 

«Свобода» та депутата Воробця В.І., які надійшли  до Обухівської  міської ради 

протягом 2017 року в кількості 14 звернень, детально розглянуті . 

              Аргументовані відповіді на звернення надіслані депутату. 

              Більшість запропонованих пропозицій були враховані  в роботі та 

подані на розгляд  профільних постійних комісій  міської ради та  внесенні до 

міських програм бюджету міста.  

             Питання щодо інвентаризації земель міської ради розглядалося на сесії  

31 серпня 2017 року. Прийнято рішення № 581-26-УП «Про проведення 

інвентаризації земель міста Обухів та сіл міської ради: Таценки і Ленди».   

 21 грудня 2017 року прийнято рішення  міської ради № 651-30-УП «Про 

затвердження Програми інвентаризації земель комунальної  власності 

Обухівської міської ради на 2018-2020 роки.  

            Забезпечити виконання актуальних проблем. 

Слухали : Пушенко Н.В., яка повідомила наступне. 

               21 грудня 2017 року на сесії міської ради було ухвалено міський 

бюджет Обухівської міської ради Київської області на 2018 рік. Цим рішенням 

визначено основні комплексні та цільові програми, що будуть виконуватись у 

2018 році , згідно з Бюджетним кодексом України, який передбачає програмно-

цільовий метод витрачання коштів (у даному випадку Обухівської громади). 

               Відповідно до повноважень виконавчого комітету Обухівської міської 

ради , які передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», а також міськими комплексними та  цільовими програмами  на 

території Обухівської міської ради на 2018 рік. Для реалізації відповідних 

заходів відповідно до  програм передбачені кошти, які дозволяють виконувати 

у повному об’ємі всі базові (основні) повноваження  виконавчого комітету на 

території міста. Заходи сформовані згідно з пропозиціями головних 

розпорядників коштів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету. 

              Не дивлячись на те, що доходна частина міського бюджету дозволяє 

забезпечити належний рівень виконання власних та делегованих державою 

повноважень виконавчого комітету Обухівської міської ради, фінансові ресурси 



бюджету на 2018 рік залишаються обмеженими . Вони потребують детального 

планування і раціонального використання. 

             Відповідно до пропозицій Воробця В.І. до міської цільової програми з 

питань благоустрою на території Обухівської міської ради на 2018 рік, на 

стерилізацію безпритульних тварин передбачено 150000 гривень. Так, ця сума 

не вирішує всіх проблем поводження з такими тваринами, проте, допомагає 

регулювати їх чисельність. Наявність таких заходів у програмі дозволяє 

переглядати суму фінансування, доповнювати заходи за результатами 

виконання міського бюджету. 

            Щодо добудови школи мистецтв по вулиці Лермонтова у місті Обухові , 

повідомляю, що   власником  незавершеного будівництва житлового комплексу 

по вулиці Лермонтова 34 разом з прибудованою школою мистецтв є 

Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Трипільська 

брама». За  клопотанням кооперативу Обухівською міською радою прийняті всі 

необхідні рішення міської ради, з метою завершення будівництва 

багатоквартирних житлових будинків, затверджені два проекти землеустрою та 

передані в оренду дві земельні ділянки, що необхідні для будівництва 

багатоквартирних будинків: 0,3016 га та  0, 2576 га. І надалі міською радою 

будуть ухвалюватись всі необхідні рішення для сприяння інвесторам у добудові 

житлових будинків. Також забудовнику багатоквартирних будинків комплексу 

виконавчим комітетом  ради будуть надані відповідні до потреб містобудівні 

умови та обмеження, які дадуть змогу забудовнику забезпечити власників 

квартир всіма житлово-комунальними послугами, у тому числі водою, теплом, 

електроенергією, згідно з державними будівельними нормами і правилами. 

Проте, проектувальні та інші роботи на об’єкті виконуються дуже повільно, без 

урахування інтересів територіальної громади. За зверненням Обухівської 

міської ради кооперативом відмовлено міській раді у передачі недобудованої 

школи. При таких обставинах, у даний час неможливо: здійснювати приймання 

школи( навіть, якщо вона буде передана); включати даний проект до 

відповідних цільових програм та передбачати кошти на їх виконання. 

                  У зв’язку із заявами Воробця В.І. щодо відсутності моніторингу 

стану атмосферного повітря на території міста,  

Слухали: Іваницьку Ольгу Олексіївну щодо екологічних заходів, які 

вживаються виконавчим комітетом, у тому числі щодо визначення моніторингу 

навколишнього середовища. Спостеpеження за станом забpуднення 

атмосферного повітpя в місті Обухові у 2017 році проводилось  на одному 

посту, який знаходиться по вул. Миру. Визначався вміст чотиpьох основних 

домішок: завислих речовин, діоксиду сіpки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту; із 

специфічних – восьми важких металів (заліза, кадмію, мангану, міді, нікелю, 

свинцю, хpому, цинку). Проби атмосферного повітря, що відбирались на 

стаціонарному  посту міста, аналізувались в лабораторіях Центральної 

геофізичної обсерваторії Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 Аналіз забpуднення повітря пpоводився з використанням гpанично допустимих 

концентpацій (ГДК): для середніх концентpацій –сеpедньодобових (ГДКс.д.), для 

максимальних з разових концентрацій - максимально pазових (ГДКм.р.).  

За  2017 рік у місті було відібрано і проаналізовано більше 3000 проб 

атмосферного повітря. Сеpедні концентрації забpуднювальних речовин 



становили: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,7 ГДКс.д.,  діоксиду 

сірки – 0,6 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. Максимальна з 

pазовихконцентpацій діоксиду азоту доpівнювала 1,0 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 

0,6 ГДКм.р., завислих речовин – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сіpки – 0,1 ГДКм.р. 

Сеpедньомісячні концентрації важких металів були значно нижчими за 

відповідні ГДКс.д. Найбільші з середньомісячних концентрацій зафіксовано зі 

свинцю та нікелю – 0,1 ГДКс.д.Протягом року у повітрі міста спостерігався 

підвищений вміст діоксиду азоту (1,5-2,0 ГДКс.д.), більш високий вміст 

зафіксовано у червні.Середньомісячний вміст діоксиду азоту у І півріччі 2017 

року  в кратності ГДКс.д.  вказано на мал.1 в порівнянні з містами Київської 

області, де проводились аналогічні спостереження. 

 

 
мал.1. Середньомісячний вміст діоксиду азоту у І півріччі 2017 р. (в кратності 

ГДКс.д.). 

           Середньомісячні концентрації завислих речовин, діоксиду сірки та 

оксиду вуглецю змінювались незначно. 

          Підвищений рівень забруднення повітря діоксидом азоту  пов’язаний з 

викидами автотранспорту. В літній період доплюсовується ще і характер 

погоди – висока температура повітря, слабкий вітер. 

           У порівняні з минулим роком рівень забруднення атмосферного повітря 

суттєво не змінився. 

              Загалом, за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) рівень забруднення 

повітря в місті Обухові в  2017 р. характеризувався, як низький. 

            Щомісячні  бюлетні забруднення атмосферного повітря виконавчий 

комітет міської ради розміщував  в газеті «Обухівські вісті» та на сайті міської 

ради. 

             На території Обухівської міської ради  підприємствами, які здійснюють 

викиди  в атмосферне повітря за рік викидається біля 600.0 тонн забруднюючих 

речовин без врахування діоксиду  вуглецю. 

             Якісний склад в процентному відношенні вказаний на мал.2: 

Мал. 2. Загальна кількість викидів від підприємств, які знаходяться на 

території Обухівської міської ради 
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            Всі основні підприємства міста, які звітуються за викиди по формам 

статистичної звітності оформили дозволи на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами та фактично не перевищують 

дозволених обсягів. Підприємства розробляють природоохоронні заходи та 

інформують виконавчий комітет міської ради про їх виконання. 

            В 2018 році спостереження та аналіз  стану забруднення атмосферного 

повітря  будуть продовжуватись Центральною геофізичною обсерваторією 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Щодо забезпечення безпечних умов відпочинку на пляжах м. Обухова, 

профілактиці лептоспірозу та хвороби Лайма (кліщовий бореліоз) а також 

відповідності якості води децентралізованих джерел вимогам ДСанПіН 2.2.4-

171-10  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною»  дослідження проводяться  Обухівським міжрайонним відділом 

лабораторних досліджень. В 2018році дослідження будуть також проводитись.     

          У 2017 року відповідно до договору між  ННЦ «Інститут землеробства 

Національної академії аграрних наук»   та ПрАТ «Київський КПК», 

співробітники  інституту землеробства у присутності депутатів міської ради та 

виконавчого комітету Обухівської міської ради  провели відбір проб грунту у 
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межах та за межами санітарно-захисної зони полігону промислових відходів  

ПрАТ «ККПК», поблизу мікрорайону Яблуневий міста Обухів.  

        За результатами агрохімічного аналізу скопу з полігону та ґрунту 

перевищення вмісту важких металів у скопі та ґрунті, відібраному на прилеглій 

території в межах санітарно-захисної зони та за її межами, не перевищено 

гранично-допустимих концентрацій (ГДК) у жодній з проб.  Висновки  ННЦ 

«Інститут землеробства Національної академії аграрних наук»свідчать про те, 

що полігон, на якому складується скоп, не може бути джерелом забруднення 

важкими металами для ґрунту прилеглих територій. 

        Крім того, в 2017 році проведені планові гідрогеологічні дослідження в 

районі розташування полігону відходів ПрАТ «Київський КПК» із залученням 

за договором ДП «Українська геологічна компанія»Держаної служби геології та 

надр України. Роботи проводилися з метою оцінки технічного стану 

свердловин, що входять в спостережну мережу навколо полігону і хімічного 

складу ґрунтових вод в районі полігону.  

 За результатами проведених гідрогеологічних досліджень встановлено, 

що гідрохімічна обстановка в районі розташування полігону на даний час 

стабільна. Вміст мікрокомпонентів у ґрунтових водах не досягає значень ГДК.    

Впливу полігону відходів ПрАТ «Київський КПК» на гідрогеологічну 

обстановку в районі не виявлено. 

         Під контролем виконавчого комітету міської ради знаходиться   

виробництво ТОВ «ТаркомЕкосервіс Проведеним оглядом установки 

екологічним аудитором, та за результатами вимірювань встановлено, що після 

проведеної реконструкції системи подачі вторинного повітря та оновлення 

футерування печі та камери допалювання, а також застосування  двох (замість 

одного) циклонів в системі очищення вихідних газів, установка експлуатується 

відповідно до чинного законодавства.  

          Постійно працює при виконавчому комітеті міської ради комісія по 

перевірці виконання природоохоронного законодавства фізичними та 

юридичними особами.  2. Щодо проведення санітарних та інших заходів на 

водних об’єктах місцевого значення.  Паспорти на водні об’єкти місцевого 

значення погоджені в установленному законом порядку та знаходяться в 

земельному відділі виконкому. При розподілі вільних лишків будуть 

заплановані кошти на проведення експертної оцінки з метою постановки 

об’єктів на баланс виконкому. Для включення робіт по благоустрою водойм 

необхідно предоставити кошториси витрат на необхідні на Вашу думку заходи. 

          3. Щодо проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на 

довкілля. 

          В зв’язку з введенням в дію Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля»  постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017року 

№989 затверджений Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки 

впливу на довкілля. Цей порядок визначає механізм проведення громадських 

слухань у процесі громадського обговорення планової діяльності, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля. 

          Кандидатура внесена в перелік осіб для проведення тренінгу 



 по   практичному впровадженню вимог Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля», який організовує Департамент екології та природних ресурсів 

Київської ОДА орієнтовно в лютому 2018р. 

 

 Щодо контролю проведення рубок в лісництві.  

             По Проекту організації та розвитку лісового господарства державного 

підприємства «Київське лісове господарство» Київського обласного та по м. 

Києву управління лісового та мисливського господарства площа лісових угідь 

Обухівського лісництва по Обухівській міській раді – 631,0га. Згідно з 

Санітарними  правилами  в лісах України  представники виконавчого комітету 

міської ради та представники депутатського корпусу залучались до участі в 

роботі комісії з обстеження ділянок лісу щодо проведення суцільних санітарних 

рубок, з метою контролю проведення даного виду робіт на підконтрольній 

території. В подальшому ця робота буде продовжена. 

             Рубки головного користування до введення в дію ЗУ «Про оцінку 

впливу на довкілля», проводились в межах затвердженої розрахункової 

лісосіки, на підставі наказу Мінприроди України. На даний час рубки головного 

користування та суцільні санітарні рубки площею більше 1га підлягають 

проходженню процедури оцінки впливу на довкілля, згідно ЗУ «Про оцінку 

впливу на довкілля». 

               Звертаю увагу на можливість корегування заходів Програми та 

кошторису витрат при розподілі вільних лишків. 

             

                За результатами перевірки комісія 

               

ВИРІШИЛА:        

   

             Рекомендувати:  

         Посадовим особам, відділам та структурним підрозділам виконавчого 

комітету, яким направлено депутатське звернення, надавати в десятиденний (  у 

разі додаткового вивчення питання у місячний ) термін, з моменту отримання 

запиту,  офіційну письмову відповідь депутатам Обухівської міської ради, 

відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та  п.2 ст.8 

Регламенту Обухівської міської ради сьомого скликання.   

          Депутатам міської ради пропозиції щодо заходів та програм надавати, 

враховуючи: реальні можливості міського бюджету; вже ухвалені та підтримані 

більшістю депутатів міської ради комплексні та цільові програми; необхідність 

фінансування базових ( основних) повноважень виконавчого комітету, в тому 

числі  забезпечення галузей: освіти, охорони здоров’я, утримання об’єктів 

соціальної сфери; витрати на які складають переважну частину міського 

бюджету. Надавати реальні, продумані пропозиції, які можливо реалізувати у 

межах існуючого бюджету та відповідно до чинного на сьогодні законодавства 

України. 

          Обухівському міському голові звернути увагу на дотримання Регламенту 

Обухівської міської ради сьомого скликання під час проведення сесії. А саме 

більш жорсткіше контролювати виступи кожного депутата за часом та 

кількістю виступів. 



            

             Комісія надає пропозицію щодо перевірки та аналізу якості, повноти  та 

своєчасності відповідей на запити та звернення депутатів у міжсесійний період. 

Голова комісії просить інформувати комісію про запити та звернення, які 

надійшли від депутатів міської ради та подавати цю інформацію голові комісії 

один раз на квартал у кінці останнього місяця кварталу. 

             

Результати голосування: одноголосно. 

 

2.Слухали: Звіт  Обухівського міського голови  про діяльність виконавчого 

комітету  Обухівської міської ради за 2017 рік. 

 

Доповідав: Секретар міської ради Клочко С.М. 

Детально ознайомив зі звітом, відповів на всі питання стосовно звіту. 

 

Вирішили: Звіт  Обухівського міського голови  про діяльність виконавчого 

комітету  Обухівської міської ради за 2017 рік прийняти до відома. 

 

 

Результати голосування: одноголосно. 

 

3. Слухали: Про підтримку внесення  змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення  законності та правопорядку у 

територіальних громадах. 

 

      Доповідала : Пушенко Наталія Володимирівна -  начальник юридичного 

відділу виконавчого комітету . 

Внесла на розгляд комісії проект рішення з цього питання . 

 

Вирішили: Підтримати проект рішення «Про підтримку внесення  змін до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення  

законності та правопорядку у територіальних громадах» в повному обсязі та 

рекоментувати сесії Обухівської міської ради розглянути та ухвалити  рішення 

«Про підтримку внесення  змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення  законності та правопорядку у 

територіальних громадах» в повному обсязі.   

 

Результати голосування : одноголосно. 

 

4.Слухали: Про перспективний план роботи постійної комісії з питань 

регламенту,   депутатської діяльності етики,законності та правопорядку на 2018 

рік. 

  

Доповідали: голова комісії: Мельник Наталія Миколаївна, 

секретар міської ради Клочко С.М. 



Детально ознайомили з проектом  перспективного  плану роботи постійної 

комісії з питань регламенту,   депутатської діяльності етики, законності та 

правопорядку на 2018 рік. Розглянувши та вивчивши детально проект плану 

 

Вирішили: затвердити перспективний план роботи постійної комісії з питань 

регламенту,   депутатської діяльності етики, законності та правопорядку на 

2018 рік.  (Додається ). 

 

Результати голосування: одноголосно. 

 

 

Голова  комісії:                                                                 Мельник Н. М. 

 

Секретар   комісії :                          Зборовська О.В. 
 


