
 

 

 

ОБУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА СЬМОГО СКЛИКАННЯ 

       КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ  СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 

БЛАГОУСТРОЮ, КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА УПРАВЛІННЯ 

КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ГРОМАДИ 

Протокол №30 

 

 

   м. Обухів                                                                                       20 лютого 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, Мількевич Олександр Святославович 

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.Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва  на 

території  Обухівської міської  ради на 2017-2018 роки за 2017 рік. 

2.Про  виконання  Програми  залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного 

клімату в місті Обухові на 2016-2018 роки за 2017 рік. 

3.Про виконання Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова до 2020 

року за 2017 рік. 

4.Про внесення змін до Програми управління  об»єктами  нерухомого та рухомого 

майна  комунальної власності територіальної громади  Обухівської міської ради на 

2016-2018 роки зі змінами на 2018 рік. 

5.Про хід виконання   Програми сприяння створення  та діяльності  об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської ради на 

2017 – 2020 роки(з наступними змінами) за 2017 рік. 

6.Про підсумки виконання  міської  цільової  Програми Міський Контакт-Центр»  за 

2017 рік. 

7.Про підсумки   виконання   міської цільової економічної Програми 

енергозбереження та енергоефективності Обухівської міської ради за 2017 рік . 

8.Про підсумки  виконання  Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Обухівської міської ради на 2016- 2017 роки за 2017 рік . 

 



9. Про підсумки  виконання міської цільової Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства Обухівської міської ради за 2017 рік. 

10.Про підсумки виконання   міської цільової Програми із забезпечення надійного 

функціонування систем  теплозабезпечення населення  та об’єктів  комунальної 

власності   в осінньо-зимовий період за 2017 рік. 

11.Про підсумки виконання міської цільової   Програми  з питань благоустрою на 

території Обухівської міської ради  за 2017 рік. 

12.Про прийняття  в оперативне  управління  світлофорних об’єктів, які розташовані 

на території Обухівської міської ради. 

13.Про розгляд електронної петиції  про визнання котів частиною екосистеми міста 

Обухів, дозволити їм вільно жити в підвалах, горищах та інших місцях їх 

постійного перебування  і знищувати гризунів.    

14.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 з наступними змінами. 

15.Про тимчасове  призупинення розгляду питань  щодо надання дозволів на розробку  

детальних планів  територій у місті Обухові, селах: Таценки та Ленди. 

16.Про доповнення  переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

17. Про затвердження оновленої структури та штатної чисельності Комунального 

закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

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

території Обухівської міської ради.на 2018 рік (з наступними змінами). 

19. Про ухвалення рішення Обухівської міської ради від 24.09.2015 № 944 - 69 –УІ 

«По прийняття до комунальної власності Обухівської міської ради енергетичних 

об’єктів на території міста» у новій редакції. 

20.Про ухвалення рішення Обухівської міської ради від 29.11.2016 № 311 – 16 – УІІ 

«Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 15.10.2015 р. № 953 -

70 – УІ «Про безоплатну передачу у власність ПАТ «Київобленерго» енергетичних 

об’єктів» у новій редакції. 

 

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

Результат голосування:  

    «ЗА» - 6 

   «Проти» - 0 

   «Утримались» - 0 

  

 

1.. Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва  на 

території  Обухівської міської  ради на 2017-2018 роки за 2017 рік. 

                                                                                                                                     

               ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна –начальник управління економіки 

ВИРІШИЛИ:  

1.Підтримати проект рішення «Про виконання Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва  на території  Обухівської міської  ради на 2017-2018 роки 

за 2017 рік»                                                                                                                                      

          2.Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва  на 

території  Обухівської міської  ради на 2017-2018 роки за 2017 рік». 

 Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 



 

   2. Про  виконання  Програми  залучення інвестицій та поліпшення 

інвестиційного клімату в місті Обухові на 2016-2018 роки за 2017 рік. 

 

           ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

           ВИРІШИЛИ: 

         1. Підтримати проект рішення «Про  виконання  Програми  залучення інвестицій 

та поліпшення інвестиційного клімату в місті Обухові на 2016-2018 роки за 2017 рік.»; 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про  виконання  Програми  залучення інвестицій та поліпшення 

інвестиційного клімату в місті Обухові на 2016-2018 роки за 2017 рік.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

 3. Про виконання Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова до 

2020 року за 2017 рік. 

 

            ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

    ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про виконання Стратегічного плану економічного 

розвитку міста Обухова до 2020 року за 2017 рік.»; 

2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про виконання Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова 

до 2020 року за 2017 рік.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

  

4. Про внесення змін до Програми управління  об»єктами  нерухомого та рухомого 

майна  комунальної власності територіальної громади  Обухівської міської ради 

на 2016-2018 роки зі змінами на 2018 рік. 

 

ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

     1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до Програми управління  

об’єктами  нерухомого та рухомого майна  комунальної власності територіальної 

громади  Обухівської міської ради на 2016-2018 роки зі змінами на 2018 рік.». 

     2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до Програми управління  об»єктами  нерухомого та 

рухомого майна  комунальної власності територіальної громади  Обухівської міської 

ради на 2016-2018 роки зі змінами на 2018 рік.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 



         5. Про хід виконання   Програми сприяння створення  та діяльності  об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської ради на 

2017 – 2020 роки(з наступними змінами) за 2017 рік. 

 

         ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

         ВИРІШИЛИ: 

   1. Підтримати проект рішення «Про хід виконання   Програми сприяння створення  та 

діяльності  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської 

міської ради на 2017 – 2020 роки(з наступними змінами) за 2017 рік.» 

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

«Про хід виконання   Програми сприяння створення  та діяльності  об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків на території Обухівської міської ради на 2017 – 2020 роки(з 

наступними змінами) за 2017 рік.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

6. Про підсумки виконання  міської  цільової  Програми Міський Контакт-

Центр»  за 2017 рік. 

 

ДОПОВІДАЄ:Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

    1. Підтримати проект рішення «Про підсумки виконання  міської  цільової  

Програми Міський Контакт-Центр»  за 2017 рік.»; 

    2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про підсумки виконання  міської  цільової  Програми Міський Контакт-

Центр»  за 2017 рік.». 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

7. Про підсумки   виконання   міської цільової економічної Програми 

енергозбереження та енергоефективності Обухівської міської ради за 2017 рік . 

 

 ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про підсумки   виконання   міської цільової 

економічної Програми енергозбереження та енергоефективності Обухівської 

міської ради за 2017 рік »; 

2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про підсумки   виконання   міської цільової економічної Програми 

енергозбереження та енергоефективності Обухівської міської ради за 2017 рік » 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 



 

    8. Про підсумки  виконання  Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Обухівської міської ради на 2016- 2017 роки за 2017 рік . 

 

 ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

    1. Підтримати проект рішення «Про підсумки  виконання  Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2016- 2017 роки за 

2017 рік»; 

    2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про підсумки  виконання  Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Обухівської міської ради на 2016- 2017 роки за 2017 рік » 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

  9. Про підсумки  виконання міської цільової Програми реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради за 2017 

рік. 

 

 ДОПОВІДАЄ:.Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 

 ВИРІШИЛИ: 

  1. Підтримати проект рішення «Про підсумки  виконання міської цільової Програми 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської 

ради за 2017 рік.»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про підсумки  виконання міської цільової Програми реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради за 2017 рік.» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

10. Про підсумки виконання   міської цільової Програми із забезпечення 

надійного функціонування систем  теплозабезпечення населення  та об’єктів  

комунальної власності   в осінньо-зимовий період за 2017 рік. 

 

 ДОПОВІДАЄ:.Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

  1. Підтримати проект рішення «Про підсумки виконання   міської цільової Програми 

із забезпечення надійного функціонування систем  теплозабезпечення населення  та 

об’єктів  комунальної власності   в осінньо-зимовий період за 2017 рік»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про підсумки виконання   міської цільової Програми із забезпечення 



надійного функціонування систем  теплозабезпечення населення  та об’єктів  

комунальної власності   в осінньо-зимовий період за 2017 рік.» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

Геращенко В. М. залишив засідання комісії. 

 

 11. Про підсумки виконання міської цільової   Програми  з питань благоустрою 

на території Обухівської міської ради  за 2017 рік. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань благоустрою 

виконавчого комітету Обухівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

   1. Підтримати проект рішення «Про підсумки виконання міської цільової   Програми  

з питань благоустрою на території Обухівської міської ради  за 2017 рік.»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про підсумки виконання міської цільової   Програми  з питань благоустрою 

на території Обухівської міської ради  за 2017 рік» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

Мількевич О. С. залишив засідання комісії. 

 

12. Про прийняття  в оперативне  управління  світлофорних об’єктів, які 

розташовані на території Обухівської міської ради. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про прийняття  в оперативне  управління  

світлофорних об’єктів, які розташовані на території Обухівської міської ради»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про прийняття  в оперативне  управління  світлофорних об’єктів, які 

розташовані на території Обухівської міської ради» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 4 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

13. Про розгляд електронної петиції  про визнання котів частиною екосистеми 

міста Обухів, дозволити їм вільно жити в підвалах, горищах та інших місцях їх 

постійного перебування  і знищувати гризунів. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: 



   1. Підтримати проект рішення «Про розгляд електронної петиції  про визнання котів 

частиною екосистеми міста Обухів, дозволити їм вільно жити в підвалах, горищах та 

інших місцях їх постійного перебування  і знищувати гризунів.»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про розгляд електронної петиції  про визнання котів частиною екосистеми 

міста Обухів, дозволити їм вільно жити в підвалах, горищах та інших місцях їх 

постійного перебування  і знищувати гризунів.» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 4 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

14. 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 з наступними змінами. 

 

 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 з наступними 

змінами»; 

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 з наступними змінами.» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 4 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

15. Про тимчасове  призупинення розгляду питань  щодо надання дозволів на 

розробку  детальних планів  територій у місті Обухові, селах: Таценки та Ленди 

 

 ДОПОВІДАЄ: Цельора Володимир Васильович – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: 

   1. Підтримати проект рішення «Про тимчасове  призупинення розгляду питань  

щодо надання дозволів на розробку  детальних планів  територій у місті Обухові, 

селах: Таценки та Ленди»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про тимчасове  призупинення розгляду питань  щодо надання дозволів на 

розробку  детальних планів  територій у місті Обухові, селах: Таценки та Ленди» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 4 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

16. Про доповнення  переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської 

міської ради. 



 

 

          ДОПОВІДАЄ: Рогоза Віктор Іванович - заступник міського голови, керуючий 

справами виконавчого комітету 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про доповнення  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 доповнення  переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської 

ради.» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 4 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

17. Про затвердження оновленої структури та штатної чисельності 

Комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

 

 ДОПОВІДАЄ: Пушенко Наталія Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Обухівської міської ради  

ВИРІШИЛИ: 

   1. Підтримати проект рішення «Про затвердження оновленої структури та штатної 

чисельності Комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги».»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про затвердження оновленої структури та штатної чисельності 

Комунального закладу Обухівської міської ради «Обухівський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги».» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 4 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

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

території Обухівської міської ради.на 2018 рік (з наступними змінами). 

 

 ДОПОВІДАЄ: Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: 

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

питань благоустрою на території Обухівської міської ради.на 2018 рік (з наступними 

змінами)»; 

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 (з наступними змінами).» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 4 

«Проти» - 0 



«Утримались» - 0. 

 

19. Про ухвалення рішення Обухівської міської ради від 24.09.2015 № 944 - 69 –УІ 

«Про прийняття до комунальної власності Обухівської міської ради 

енергетичних об’єктів на території міста» у новій редакції. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про ухвалення рішення Обухівської міської ради від 

24.09.2015 № 944 - 69 –УІ «Про прийняття до комунальної власності Обухівської 

міської ради енергетичних об’єктів на території міста» у новій редакції»; 

 2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про ухвалення рішення Обухівської міської ради від 24.09.2015 № 944 - 69 –

УІ «Про прийняття до комунальної власності Обухівської міської ради енергетичних 

об’єктів на території міста» у новій редакції» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 4 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

20. Про ухвалення рішення Обухівської міської ради від 29.11.2016 № 311 – 16 – 

УІІ «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 15.10.2015 р. № 

953 -70 – УІ «Про безоплатну передачу у власність ПАТ «Київобленерго» 

енергетичних об’єктів» у новій редакції. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про ухвалення рішення Обухівської міської ради від 

29.11.2016 № 311 – 16 – УІІ «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради 

від 15.10.2015 р. № 953 -70 – УІ «Про безоплатну передачу у власність ПАТ 

«Київобленерго» енергетичних об’єктів» у новій редакції.»; 

 2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про ухвалення рішення Обухівської міської ради від 29.11.2016 № 311 – 16 

– УІІ «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 15.10.2015 р. № 953 

-70 – УІ «Про безоплатну передачу у власність ПАТ «Київобленерго» енергетичних 

об’єктів» у новій редакції» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 4 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

Голова  комісії                                                                    В.Геращено 

 

Секретар комісії                                                          В.Іщенко  


