
                                 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА VII СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ  

 

Протокол №23 

 

м. Обухів                                від  19 грудня  2017 року 

 

         початок о 16:00  год. 

Всього членів комісії : -5. 

Присутні :     

 

Голова комісії: Мельник Наталя Миколаївна. 

 

Заступник голови комісії :  Давітідзе Паата Гурамович. 

 

Секретар комісії : Зборовська Олена Вікторівна 

 

Відсутні: Кабанець Сергій Васильович, Сатко Олександр Васильович. 

   

Запрошені: начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами Обухівської міської ради  Карпенко М.В.,секретар міської ради Клочко С.М., 

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

комунального підприємства Обухівської  міської ради «Обухівська міська варта» 

Онопрієнко І.В., начальник управління економіки виконавчого комітету Кондратюк 

А.М.,громадянка Щеголенко Н.О. 

 

Порядок денний: 

1.Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету  Обухівської міської ради 

Київської області.   

2.Про погодження нової редакції статуту Громадського формування з охорони 

громадського порядку«Варта Обухова». 

3.Про внесення змін до міської цільової Програми «Безпечне місто Обухів» на 2017-

2020 роки.  

4.Про внесення змін до   міської цільової Програми із забезпечення громадського  

порядку  на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки. 

5.Про  визнання такими, що втратили  чинність рішення  Обухівської міської ради від 

29.12.2011 року № 238-17-УІ «Про порядок погодження режиму торгівлі  

алкогольними напоями , тютюновими виробами та визначення  місць, де така торгівля 

заборонена» та від  29.08.2013 року № 568-41-УІ «Про внесення змін до рішення 

Обухівської міської ради від 29.12.2011 № 238-17-УІ «Про порядок погодження 

режиму торгівлі алкогольними напоями,  тютюновими  виробами та визначення мі 

е така торгівля заборонена».  



6.Про Перспективний план роботи  Обухівської міської ради  на 2018  рік. 

7.Про затвердження міської  цільової Програми  щодо забезпечення діяльності 

депутатів  Обухівської міської ради сьомого  скликання на 2018 рік.  

 

1. СЛУХАЛИ :  Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету  Обухівської 

міської ради Київської області.   

Доповідали:  начальник юридичного  відділу Обухівської міської ради Пушенко Н.В. 

Громадянка  Щеголенко Н.О. 

Детально розповіли про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету  

Обухівської міської ради Київської області.   

 Та розкрили суть питання. 

 

Пропозиції надала: Мельник Н.М. виправити технічну помилку щодо нумерації 

пунктів Регламенту виконавчого комітету  Обухівської міської ради Київської області.   

 

Вирішили: рекомендувати  виправити технічну помилку щодо нумерації пунктів 

Регламенту виконавчого комітету  Обухівської міської ради Київської області.   

Та підтримати рішення Обухівської міської ради. 

 

Результати голосування: одноголосно. 

  

2.СЛУХАЛИ : .Про погодження нової редакції статуту Громадського формування з 

охорони громадського порядку«Варта Обухова». 

 

 

Доповідали: Секретар міської ради Клочко Сергій Миколайович, начальник 

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

оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Обухівської міської ради  

Карпенко М.В.. 

Детально розповіли про нову редакцію  статуту Громадського формування з охорони 

громадського порядку«Варта Обухова». 

 

 
Вирішили: рекомендувати 30 сесії Обухівської міської ради підтримати  рішення 

міської ради в повному обсязі. 

 

 

Результати голосування: одноголосно. 

  

3.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до міської цільової Програми «Безпечне місто 

Обухів» на 2017-2020 роки.  

 

 

Доповідали: начальник юридичного  відділу Обухівської міської ради Пушенко Н.В. 

начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

Обухівської міської ради  Карпенко М.В. 

 



В ході довгого обговорення  

Вирішили:  рекомендувати  30 сесії Обухівської міської ради підтримати   рішення 

міської ради в повному обсязі. 

 

 

Результати голосування: одноголосно. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до   міської цільової Програми із забезпечення 

громадського  порядку  на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки. 

 

 

Доповідав:  

начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

Обухівської міської ради  Карпенко М.В.. 

 

Вирішили: рекомендувати 30 сесії , підтримати  рішення  Обухівської  міської ради в 

повному обсязі. 

 

Результати голосування: одноголосно. 

 

5.СЛУХАЛИ: Про  визнання такими, що втратили  чинність рішення  Обухівської 

міської ради від 29.12.2011 року № 238-17-УІ «Про порядок погодження режиму 

торгівлі  алкогольними напоями , тютюновими виробами та визначення  місць, де така 

торгівля заборонена» та від  29.08.2013 року № 568-41-УІ «Про внесення змін до 

рішення Обухівської міської ради від 29.12.2011 № 238-17-УІ «Про порядок 

погодження режиму торгівлі алкогольними напоями,  тютюновими  виробами та 

визначення мі 

е така торгівля заборонена».  

 

Доповідали: начальник управління економіки виконавчого комітету Кондратюк 

А.М.секретар міської ради  Клочко С.М. начальник юридичного  відділу Обухівської 

міської ради Пушенко Н.В. 

 

Вирішили: рекомендувати 30 сесії Обухівської міської ради підтримати  рішення 

міської ради в повному обсязі. 

 

Результати голосування: одноголосно. 

 

6.СЛУХАЛИ: Про Перспективний план роботи  Обухівської міської ради  на 2018  

рік. 

 

 

Доповідали: секретар міської ради  Клочко С.М. начальник юридичного  відділу 

Обухівської міської ради Пушенко Н.В. 

 

 



Вирішили: рекомендувати  30 сесії , підтримати  рішення  Обухівської  міської ради в 

повному обсязі. 

 

Результати голосування: одноголосно. 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження міської  цільової Програми  щодо забезпечення 

діяльності депутатів  Обухівської міської ради сьомого  скликання на 2018 рік.  

 

 

Доповідали: секретар міської ради  Клочко С.М. начальник юридичного  відділу 

Обухівської міської ради Пушенко Н.В. 

 

Вирішили: рекомендувати 30 сесії  міської  ради,  підтримати  рішення  Обухівської  

міської ради в повному обсязі. 

 

Результати голосування: одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова  комісії:                                                        Мельник Н. М. 

 

Секретар   комісії :                          Зборовська О.В. 


