
                                     ПРОТОКОЛ № 49 
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів 

Обухівської міської ради 
 
м.Обухів, вул. Київська, 10                                                       16г00хв        22 січня  2018 р.       
 

Присутні:     Підтілок Микола Петрович  - голова комісії                         

                       Воробець Валерій Іванович - секретар комісії             

         Члени комісії, що присутні:     
Вяхірєв Максим Олегович 

Ульяніч Аліна Олександрівна  

                                                   Процун Світлана Миколаївна                                                   

   Члени комісії, що відсутні:   
                            Строгий Дмитро Петрович - заст. голови комісії 

 Карамаш Микола Миколайович 

                                                                                                          

                              Запрошені:   Клочко Сергій Миколайович - секретар міської ради 

                                                     Медвідчук Ніна Іванівна – начальник 

                                                     фінансового управління 

                                                     Кондратюк Аліна Миколаївна - 

                                                     начальник відділу економіки                                                                                                           

                                                     Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань   

                                                     благоустрою                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                           

Слухали:  Про затвердження порядку денного засідання комісії.  

Виступив: Підтілок Микола Петрович  - вніс пропозицію затвердити порядок денний.  

 

Результат голосування: одноголосно. 

Рішення прийняте. 

                                    Порядок денний: 
1.  Звіт Обухівського міського голови про діяльність виконавчого комітету Обухівської 

сіської ради за 2017 рік. 

2. Про звільнення від сплати державного мита служби у справах дітей та сім`ї виконавчого 

комітету Обухівської міської ради. 

3. Про внесення змін  до міської цільової Програми реконструкції та будівництва 

іеженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, прилеглих 

сіл: Таценки, Ленди на 2018 рік. 

4.  Про внесення змін до міської цільової Програми  з питань благоустрою  на території 

Обухівської міської ради на 2018 рік.  

5. Про внесення змін до рішення Обухівської  міської ради від 21.12.2017 року № 673-30-

VII «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік».  

6.  Про звільнення від орендної плати фізичної особи-підприємця Хуторної О.М.. 

7. Про внесення змін  до міської цільової програми розвитку молодіжної політики, 

фізичної культури і спорту на території Обухівської міської ради на 2018 рік 

8. Про затвердження   міської цільової програми утримання і фінансової підтримки 

спортивних споруд та інших спортивних оюєктів на території Обухівської міської ради на 

2018 рік 

9.  Про затвердження Перспективного плану роботи постійної комісії на 2018 рік. 

10.  Різне. 

 

 

1. Слухали: Звіт Обухівського міського голови про діяльність виконавчого 

комітету Обухівської сіської ради за 2017 рік. 



 

Виступив:  Клочко С.М. з пропозицією заслухати та прийняти до відома звіт 

міського голови звіт Обухівського міського голови про діяльність 

виконавчого комітету Обухівської сіської ради за 2017 рік. 

        

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.     

           

 Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та прийняти до 

відома звіт Обухівського міського голови про діяльність виконавчого 

комітету Обухівської сіської ради за 2017 рік. 

 

2. Слухали: Про звільнення від сплати державного мита служби у справах 

дітей та сімї виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 

Виступила: Жевага Ю.О. з пропозицією ухвалити рішення Про звільнення від 

сплати державного мита служби у справах дітей та сімї виконавчого комітету 

Обухівської міської ради. 

 

       Результат голосування:  одноголосно. 

       Рішення  прийняте. 

        

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та схвалити 

рішення Про звільнення від сплати державного мита служби у справах 

дітей та сімї виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 

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

та будівництва іеженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери 

міста Обухова, прилеглих сіл: Таценки, Ленди на 2018 рік. 

 

Виступив:  Цельора В.М. з пропозицією схвалити рішення Про внесення змін  

до міської цільової Програми   реконструкції та будівництва іеженерно-

транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, прилеглих 

сіл: Таценки, Ленди на 2018 рік. 

           

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.       

           

 Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та схвалити 

рішення Про внесення змін  до міської цільової Програми   

реконструкції та будівництва іеженерно-транспортної інфраструктури та 

соціальної сфери міста Обухова, прилеглих сіл: Таценки, Ленди на 2018 

рік. 

 

4. Слухали: Про внесення змін до міської цільової Програми  з питань 

благоустрою  на території Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 



Виступила: Кулініч В.І. з пропозицією ухвалити рішення Про внесення змін 

до міської цільової Програми  з питань благоустрою  на території 

Обухівської міської ради на 2018 рік. 

          

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.        

           

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін до міської цільової Програми  з питань 

благоустрою  на території Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

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

21.12.2017 року № 673-30-VII «Про міський бюджет Обухівської міської ради 

на 2018 рік». 

 

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

змін до рішення Обухівської  міської ради від 21.12.2017 року № 673-30-VII 

«Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік». 

          

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.        

           

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін до рішення Обухівської  міської ради від 

21.12.2017 року № 673-30-VII «Про міський бюджет Обухівської міської 

ради на 2018 рік». 

 

6. Слухали: Про звільнення від орендної плати фізичної особи-підприємця 

Хуторної О.М. 

 

Виступила: Богданович Т.І. з пропозицією ухвалити рішення Про звільнення 

від орендної плати фізичної особи-підприємця Хуторної О.М.  

          

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.        

           

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про звільнення від орендної плати фізичної особи-підприємця 

Хуторної О.М. 

 

7. Слухали: Про внесення змін  до міської цільової програми розвитку 

молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території Обухівської 

міської ради на 2018 рік. 

 

Виступив: Яценко Ю.І. з пропозицією ухвалити рішення Про внесення змін  

до міської цільової програми розвитку молодіжної політики, фізичної 

культури і спорту на території Обухівської міської ради на 2018 рік. 



Виступив: Воробець В.І. з запитанням до доповідача, чому саме виникла 

необхідність в тамому рішенні, з чим це пов`язано, хто автор цієї пропозиції, 

та як це вплине на виконання даної Програми. Також Воробець В.І. висловив 

прохання отримати на пленарному засіданні відповіді на поставлені питання 

та детальніше щодо самої Програми, які саме заходи передбачаються нею, 

скільки планується задіяти в програмі учасників, по яким видам спорту, та 

інше. Воробець В.І, зауважив що на даному засіданні комісії він вичерпної 

відповіді не отримав та попросив доповідача більш детально готуватися до 

доповіді в майбутньому.  

         

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.        

           

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін  до міської цільової програми розвитку 

молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території 

Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

8. Слухали: Про затвердження   міської цільової програми утримання і 

фінансової підтримки спортивних споруд та інших спортивних об`єктів на 

території Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

Виступив: Яценко Ю.І. з пропозицією ухвалити рішення Про затвердження   

міської цільової програми утримання і фінансової підтримки спортивних 

споруд та інших спортивних оюєктів на території Обухівської міської ради на 

2018 рік. 

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.        

           

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про затвердження   міської цільової програми утримання і 

фінансової підтримки спортивних споруд та інших спортивних оюєктів 

на території Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

9. Слухали: Про затвердження Перспективного плану роботи постійної 

комісії на 2018 рік. 

 

Виступив: Підтілок М.П. з пропозицією затвердити Перспективний план 

роботи постійної комісії на 2018 рік. 

          

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.        

           

Вирішили: Затвердити та виконувати Перспективний план роботи постійної 

комісії на 2018 рік. 

 

10. Різне. 



Виступив: Клочко С.М., який надав депутатське звернення Воробця В.І. (вих.  

№ 9 від 01.11.2017 року), з пропозиціями депутата Воробця В.І., щодо 

заходів по розробці Порядку формування переліку  робіт на території 

Обухівської міської ради, що буде визначати приорітети, обєми та механізми 

формування Титульного списку робіт на території міської ради (копія листа 

додається).  

Виступив: Воробець В.І., який заситав лист, та звернувся до присутніх з 

проханням прийняти участь в розробці такого порядку з метою: 

- прозорості (надання повної інформації щодо об`єкту; інформації щодо часу, 

коли проводилися роботи на даному об’єкті,   попереднього кошторису на 

даний вид робіт, дефектного акту, стану, висновку даного відділу/управління 

щодо обгрунтування необхідності проведення даних робіт; 

- забезпечення постатейного обговорення всього переліку робіт, запропоноваго 

для затвердження у Титульному списку робіт, на засіданнях постійних комісій 

та для більшої прозорості на сесіях міської ради;  

- завчасного надання матеріалів депутатам за 2-3 місяці до затвердження 

Титульного списку робіь  а саме: надання повної інформації щодо об`єкту; 

інформації щодо часу, коли проводилися роботи на даному об’єкті,   

попереднього кошторису на даний вид робіт, дефектного акту, стану, 

висновку даного відділу/управління щодо обгрунтування необхідності 

проведення даних робіт.  

- Розроблення критеріїв використання коштів на усунення аврій, критерії 

запобігання аварій, критерії необхідності проведення ремонтів у житлових 

будинках, критерії черговості проведення робіт на території міста, критеріїв 

черговості робіт з ремонту доріг, благоустрою, освітлення вулиць, врахування 

тенденцій з енергоефективності.      

- Для встановленого переліку робіт, що стосуються значних обсягів 

фінансування (наприклад будівництво фонтанів, площ, будівель/ закладів, 

інше) проведення завчасних громадських обговорень/слухань з наступним 

затвердженням на сесіях. 

- Висвітлення переліку робіт на сайті міста в ЗМІ до моменту затвердження на 

сесії міської ради.   

     Прийняття такого Порядку формування переліку робіт на території міської 

ради, що буде визначати приорітети, об`єми, та механізми формування 

Титульного списку робіт на території міської ради, надасть змогу більш 

детально та виважено формувати якісно новий продукт ще до моменту 

затвердження переліку на сесіях міської ради,  та буде схвалений по суті всією 

громадою міста, з чіткими об`ємами фінансування та конкретними графіками 

проведення таких робіт, та не допустить порушень графіків робіт і невиконання 

робіт протягом календарного року. 

 

 Виступив:  Цельора В.В., який запропонував Воробцю В.І. розглянути 

спільно дані пропозиції. 

  Виступив: Воробець В.І., який звернувся до членів постійної комісії та 

запитав, чи підтримують вони його пропозиції, які можливо ще не зовсім 

сформульовані чітко. 

      



          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.        

           

Вирішили: Розглянувши дане звернення, вирішили прийняти його до 

відома та доручити заступнику міського голови Цельорі В.В. спільно з 

відділом капітального будівництва та іншими відділами і управліннями  

із залученням до цієї роботи депутата Воробця В.І.  підготувати  проект  

Порядку формування  переліку  робіт на території міської ради, що буде 

визначати пріоритети, об`єми, та механізми формування списку робіт на 

території міської ради та надати його на розгляд профільних комісій. 

 

 

Голова комісії                                                                      Підтілок М.П. 

 

Секретар комісії                                                             Воробець В.І. 

 

           

           


