
 

 

 

ОБУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА СЬМОГО СКЛИКАННЯ 

       КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Постійна комісія з питань  соціально – економічного розвитку, благоустрою, 

комунального господарства та управління комунальною власністю громади 

Протокол №27 

 

 

   м. Обухів                                                                                       15 грудня  2017 року 

                                                                                                            початок 13-00  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, Цельора Володимир Васильович – заступник міського голови. 

 

Порядок денний 

 

            1.  Про внесення  змін до цільової  Програми захисту населення і територій 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  реформування 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).  

 

 

 

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

Результат голосування:  

    «ЗА» - 6 

   «Проти» - 0 

   «Утримались» - 0 

  

 



 

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

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

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

        

         ДОПОВІДАЄ: Ленда Олександр Миколайович – начальник відділу з питань 

надзвичайни ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Обухівської 

міської ради.   

ВИРІШИЛИ:  

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

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

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

». 

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

«Про внесення  змін до цільової  Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 

території Обухівської міської ради на 2014-2017 роки». 

 Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

       2. Про внесення змін до міської цільової економічної Програми енергозбереження та 

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

 

 ДОПОВІДАЄ: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

           ВИРІШИЛИ: 

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

Програми енергозбереження та енергоефективності Обухівської міської ради на 2017 рік (з 

наступними змінами».; 

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

«Про внесення змін до міської цільової економічної Програми енергозбереження та 

енергоефективності Обухівської міської ради на 2017 рік (з наступними змінами.». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

 3. Про внесення змін до міської  цільової  Програми  реформування і розвитку житлово-

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

   ДОПОВІДАЄ Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

    ВИРІШИЛИ: 

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

реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради  на 

2017 рік ( з наступними змінами )»; 

2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до міської  цільової  Програми  реформування і розвитку 

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

змінами )». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 



«Утримались» - 0 

  

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

на 2017 рік ( з наступними змінами). 

 

ДОПОВІДАЄ: Вяхірєв Максим Олегович – начальник відділу капітального 

будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до Титульного списку робіт  на 

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

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до Титульного списку робіт  на території  Обухівської міської 

ради  на 2017 рік ( з наступними змінами)». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

 

 

Голова  комісії                                                                    В.Геращено 

 

Секретар комісії                                                          В.Іщенко  


