
 

 

 

ОБУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА СЬМОГО СКЛИКАННЯ 

       КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ  СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 

БЛАГОУСТРОЮ, КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА УПРАВЛІННЯ 

КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ГРОМАДИ 

Протокол №29 

 

 

   м. Обухів                                                                                       23 січня  2018 року 

                                                                                                            початок 16-00  год. 

 

 

Всього членів комісії  -7. 

 

Присутні :   
Голова комісії: Геращенко Володимир Миколайович 

Секретар комісії: Іщенко Вікторія Вікторівна; 

Члени комісії :  Дерев»янко Анна Василівна, Яцун Богдан Іванович, Кіянченко 

Анатолій Михайлович, Литовченко Петро Володимирович. 

Запрошені: Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради, Цельора 

Володимир Васильович – заступник міського голови, Шевченко Людмила Миколаївна – 

начальник відділу житлово-комунального господарства та транспорту виконавчого комітету 

Обухівської міської ради, Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань 

благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради, Вяхірєв Максим Олегович – 

начальник відділу капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради, 

Кондратюк Аліна Миколаївна –начальник управління економіки, Пушенко Наталія 

Володимирівна – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської 

ради, Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник міського голови. 

 

Порядок денний 

 

1.Звіт  Обухівського міського голови  про діяльність виконавчого комітету  

Обухівської міської ради за 2017 рік. 

2.Про приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне 

зростання».  

3.Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки та затвердження регуляторних 

актів у сфері господарської  діяльності Обухівської міської ради на 2018 рік  

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

інженерно-транспортної  інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, 

прилеглих  сіл: Таценки, Ленди на 2018 рік. 

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

території Обухівської міської ради  на 2018 рік.    

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

7. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

8. Про розгляд електронної петиції щодо освітлення пішохідних переходів.  

9. Про розгляд електронної  петиції щодо забезпечення належного рівня безпеки дітей 

в навчальних закладах міста. 

 



10.Про  передачу в оперативне управління КЗ ОМР Обухівський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» нежилого приміщення для організації 

роботи мед амбулаторії №5. 

       11.Про затвердження Перспективного плану роботи постійної комісії з питань соціально-     

економічного розвитку, благоустрою та комунального господарства та управління 

комунальною власністю громади. 

 

ВИСТУПИВ: Геращенко В.М... – Запропонував затвердити порядок денний 

Результат голосування:  

    «ЗА» - 6 

   «Проти» - 0 

   «Утримались» - 0 

  

 

1.     1. Звіт  Обухівського міського голови  про діяльність виконавчого комітету  

Обухівської міської ради за 2017 рік. 

                                                                                                                                     

               ДОПОВІДАЄ: Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради  

ВИРІШИЛИ:  

1.Підтримати проект рішення «   Звіт  Обухівського міського голови  про діяльність 

виконавчого комітету  Обухівської міської ради за 2017 рік)»                                                                                                                                      

          2.Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «   Звіт  Обухівського міського голови  про діяльність виконавчого комітету  

Обухівської міської ради за 2017 рік». 

 Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

       2. Про приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». 

 

           ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна –начальник управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

           ВИРІШИЛИ: 

      1.Підтримати проект рішення «Про приєднання до ініціативи Європейського Союзу 

«Мери за економічне зростання».; 

    2.Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект рішення 

«Про приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

 3. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки та затвердження регуляторних 

актів у сфері господарської  діяльності Обухівської міської ради на 2018 рік.. 

            ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

    ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки та 

затвердження регуляторних актів у сфері господарської  діяльності Обухівської міської ради 

на 2018 рік»; 

2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки та затвердження регуляторних 

актів у сфері господарської  діяльності Обухівської міської ради на 2018 рік». 



Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

  

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

інженерно-транспортної  інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, 

прилеглих  сіл: Таценки, Ленди на 2018 рік. 

ДОПОВІДАЄ: Цельора Володимир Васильович – заступник міського голови. 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до міської цільової  Програми 

реконструкції та будівництва  інженерно-транспортної  інфраструктури та соціальної сфери 

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

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до міської цільової  Програми реконструкції та будівництва  

інженерно-транспортної  інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, прилеглих  сіл: 

Таценки, Ленди на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

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

Обухівської міської ради  на 2018 рік. 

 

         ДОПОВІДАЄ: Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань благоустрою 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

         ВИРІШИЛИ: 

   1. Підтримати проект рішення «Про внесення  змін до міської цільової Програми з питань  

благоустрою на території Обухівської міської ради  на 2018 рік» із наступними змінами, а 

саме: «Розглянути питання щодо можливості створення або реорганізації одного з 

комунальних підприємств з питань утримання доріг та благоустрою на території Обухівської 

міської ради» 

    2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект рішення 

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

Обухівської міської ради  на 2018 рік» із змінами. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

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

 

ДОПОВІДАЄ: Богданович Тетяна Іванівна – начальник відділу культури, 

національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 ВИРІШИЛИ: 

    1. Підтримати проект рішення «Про звільнення від орендної плати  фізичної 

особи-підприємця Хуторної О.М.»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про звільнення від орендної плати  фізичної особи-підприємця Хуторної 

О.М. 

 

 

Результати голосування: 



 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

      7. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Пушенко Наталія Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 ВИРІШИЛИ: 

     1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до переліку адміністративних 

послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Обухівської міської ради»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

      8. Про розгляд електронної петиції щодо освітлення пішохідних переходів. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник міського голови. 

 ВИРІШИЛИ: 

     1. Підтримати проект рішення «Про розгляд електронної петиції щодо освітлення 

пішохідних переходів»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про розгляд електронної петиції щодо освітлення пішохідних переходів» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

      9. Про розгляд електронної  петиції щодо забезпечення належного рівня безпеки дітей в 

навчальних закладах міста. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Пушенко Наталія Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 ВИРІШИЛИ: 

     1. Підтримати проект рішення «Про розгляд електронної  петиції щодо забезпечення 

належного рівня безпеки дітей в навчальних закладах міста»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про розгляд електронної  петиції щодо забезпечення належного рівня безпеки 

дітей в навчальних закладах міста» 

 

Результати голосування: 



 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

      10. Про  передачу в оперативне управління КЗ ОМР Обухівський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» нежилого приміщення для організації роботи мед 

амбулаторії №5. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради. 

 ВИРІШИЛИ: 

     1. Підтримати проект рішення «Про  передачу в оперативне управління КЗ ОМР 

Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» нежилого 

приміщення для організації роботи мед амбулаторії №5»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про  передачу в оперативне управління КЗ ОМР Обухівський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» нежилого приміщення для організації роботи 

мед амбулаторії №5» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

      11. Про затвердження Перспективного плану роботи постійної комісії з питань соціально-     

економічного розвитку, благоустрою та комунального господарства та управління 

комунальною власністю громади. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Гермащенко Володимир Миколайович – голова комісії.  

 ВИРІШИЛИ: 

     1. Підтримати проект рішення «Про затвердження Перспективного плану роботи 

постійної комісії з питань соціально-     економічного розвитку, благоустрою та 

комунального господарства та управління комунальною власністю громади»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про затвердження Перспективного плану роботи постійної комісії з питань 

соціально-     економічного розвитку, благоустрою та комунального господарства та 

управління комунальною власністю громади» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

 

 

Голова  комісії                                                                    В.Геращено 

 

Секретар комісії                                                          В.Іщенко  


