
                                     ПРОТОКОЛ № 45 
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів 

Обухівської міської ради 
 
м.Обухів, вул. Київська, 10                                                       13г00хв        15 грудня  2017 р.       
 

Присутні:     Строгий Дмитро Петрович - заст. голови комісії 

                       Воробець Валерій Іванович - секретар комісії             

         Члени комісії, що присутні:     
Карамаш Микола Миколайович 

Вяхірєв Максим Олегович 

Ульяніч Аліна Олександрівна  

                                                    

                                                    

   Члени комісії, що відсутні:  Процун Світлана Миколаївна 

                                                      Підтілок Микола Петрович  - голова комісії 

                                                                                                          

                              Запрошені:   Клочко Сергій Миколайович - секретар міської ради 

                                                     Медвідчук Ніна Іванівна – начальник 

                                                     фінансового управління 

                                                     Кондратюк Аліна Миколаївна - 

                                                     начальник відділу економіки 

                                                     Шевченко Людмила Миколаївна -                                                     

начальник відділу житлово-комунального  

господарства та благоустрою                                                  

                                                     Вяхірєв Максим Олегович  - 

                                                     начальник відділу капітального будівництва                                                                                                                                                         

                                                     Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань   

                                                     благоустрою                                                                                                                                                                                                          

                                                     Ленда Олександр Миколайович – начальник відділу   

                                                     з надзвичайних ситуацій та цивільіноіго захисту населення   

                                                     Циганок Ніна Антонівна – начальник управління    

                                                     соціального захисту                       

Слухали:  Про затвердження порядку денного засідання комісії.  

Виступив: Строгий Дмитро Петрович - вніс пропозицію затвердити порядок денний.  

 

Результат голосування: одноголосно. 

Рішення прийняте. 

 

                                    Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до цільової Програми захисту населення і теритрій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної безпеки на території Обухівської міської ради на 2014-2017 роки. 

2. Про внесення змін до міської цільової економічної Програми 

енергозбереження та енергоефективності Обухівської міської ради на 2017 

рік (з наступними змінами). 

3. Про внесення змін до міської цільової Програми реформуванння і розвитку 

житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 2017 рік (з 

наступними змінами). 



4. Про внесення змін до Титульного списку робіт на території  Обухівської 

міської ради на 2017 рік (з наступними змінами). 

5. Про внесення змін до Обухівської міської Комплексної програми 

«Турбота» на 2016-2020 роки із наступними змінами на 2017 рік. 

6. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 

року № 345-17-VII «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 

рік (з наступними змінами). 

 

1. Слухали: Про внесення змін до цільової Програми захисту населення і 

теритрій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення пожежної безпеки на території Обухівської міської ради на 

2014-2017 роки. 

 

Виступив:  Ленда О.М. з пропозицією схвалити рішення Про внесення змін 

до цільової Програми захисту населення і теритрій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки на території Обухівської міської ради на 2014-2017 роки.   

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.       

           

 Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та схвалити  

рішення Про внесення змін до цільової Програми захисту населення і 

теритрій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Обухівської 

міської ради на 2014-2017 роки. 

 

2. Слухали: Про внесення змін до міської цільової економічної Програми 

енергозбереження та енергоефективності Обухівської міської ради на 2017 

рік (з наступними змінами). 

 

Виступила:   Шевченко Л.М. з пропозицією схвалити  рішення Про внесення 

змін до міської цільової економічної Програми енергозбереження та 

енергоефективності Обухівської міської ради на 2017 рік (з наступними 

змінами). 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

         

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та схвалити 

рішення Про внесення змін до міської цільової економічної Програми 

енергозбереження та енергоефективності Обухівської міської ради на 

2017 рік (з наступними змінами). 

 

3. Слухали: Про внесення змін до міської цільової Програми реформуванння 

і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 

2017 рік (з наступними змінами). 

 



Виступила:  Шевченко Л.М. з пропозицією схвалити рішення Про внесення 

змін до міської цільової Програми реформуванння і розвитку житлово-

комунального господарства Обухівської міської ради на 2017 рік (з 

наступними змінами).           

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.       

           

 Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та схвалити 

рішення Про внесення змін до міської цільової Програми 

реформуванння і розвитку житлово-комунального господарства 

Обухівської міської ради на 2017 рік (з наступними змінами). 

 

4. Слухали: Про внесення змін до Титульного списку робіт на території  

Обухівської міської ради на 2017 рік (з наступними змінами). 

 

Виступив:  Вяхірєв М.О. з пропозицією ухвалити рішення Про внесення змін 

до Титульного списку робіт на території  Обухівської міської ради на 2017 

рік (з наступними змінами). 

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.       

Виступив: Карамаш М.М., який зауважив щодо неприпустимості внесення в 

подальшому значних змін до Титульного списку робіт на території  

Обухівської міської ради на 2017 рік.  

Виступив: Воробець В.І., який наголосив, що озвучені Вяхірєвим М.О. 

показники виконання робіт у розмірі 88-90% свідчать про відсутність 

системного підходу у формуванні як переліку робіт, так і графіків 

викорнання робіт так і якості виконуваних робіт.  

           

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін до Титульного списку робіт на території  

Обухівської міської ради на 2017 рік (з наступними змінами). 

 

5. Слухали: Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 

07.12.2015 року № 13-2-VII «Про затвердження структури виконавчого 

комітету Обухівської міської ради сьомого склткання, загальної чисельності 

апарату міської ради та її виконавчого комітету» (з наступними змінами). 

 

Виступила:  Іщенко В.В. з пропозицією ухвалити рішення Про внесення змін 

до рішення Обухівської міської ради від 07.12.2015 року № 13-2-VII «Про 

затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради 

сьомого склткання, загальної чисельності апарату міської ради та її 

виконавчого комітету» (з наступними змінами). 

 

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.       

           



 Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 

07.12.2015 року № 13-2-VII «Про затвердження структури виконавчого 

комітету Обухівської міської ради сьомого склткання, загальної 

чисельності апарату міської ради та її виконавчого комітету» (з 

наступними змінами). 

 

6. Слухали: Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 

22.12.2016 року № 345-17-VII «Про міський бюджет Обухівської міської ради 

на 2017 рік (з наступними змінами). 

 

Виступила:  Медвідчук Н.І. з пропозицією ухвалити рішення Про внесення 

змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 року № 345-17-VII 

«Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік (з наступними 

змінами). 

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.       

           

 Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 

22.12.2016 року № 345-17-VII «Про міський бюджет Обухівської міської 

ради на 2017 рік (з наступними змінами). 

 

 

Заст. голови комісії               ___________________ Строгий Д.П. 

 

Секретар комісії                    ___________________ Воробець В.І. 


