
 

 

 

 

ОБУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА СЬМОГО СКЛИКАННЯ 

       КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ  СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 

БЛАГОУСТРОЮ, КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА УПРАВЛІННЯ 

КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ГРОМАДИ 

Протокол №31 

 

 

   м. Обухів                                                                                       20 березня 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, 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. Про підсумки  виконання Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку міста Обухова та сіл міської ради  за 2017 рік. 

2. Про виконання Програми управління об’єктами нерухомого та рухомого майна 

комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2016 - 

2018 роки зі змінами за 2017 рік. 

3. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 30.03.2017 року №466-

21-УІІ «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у населених 

пунктах Обухівської міської ради» 

4. Про припинення діяльності Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівський міський спортивний комплекс імені Володимира Мельника» 

шляхом перетворення у Комунальний заклад Обухівської міської ради «Центр 

фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх». 

5. Про погодження Комунальним підприємствам Обухівської міської ради  

створення обласної  організації  роботодавців житлово-комунального 

господарства. 

 



6. Про хід виконання Комплексної  програми  розроблення містобудівної  і 

землевпорядної документації   міста Обухова та сіл: Ленди , Таценки  на 2016-

2019 роки за 2017 рік.   

7. Про внесення змін до міської цільової програми реконструкції і будівництва  

інженерно-транспортної  інфраструктури  та соціальної сфери  міста Обухова, 

прилеглих сіл  Таценки , Ленди на 2018 рік. 

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

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

9. Про надання дозволу Обухівському  водопровідно-каналізаційному підприємству 

на списання з балансу  підприємства основних засобів . 

10. Про надання дозволу комунальному підприємству «Міське господарство» на 

списання з балансу  підприємства основних засобів . 

11. Про внесення змін до  міської цільової  Програми енергозбереження і 

енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства Обухівської міської ради на 2018 рік. 

12. Про внесення змін до   Програми сприяння  створення та діяльності об»єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської ради 

на 2017-2020 роки ( з наступними  змінами ). 

13. Про звернення Обухівської міської ради  до Верховної Ради України щодо 

недопущення прийняття Закону України «Про міські агломерації». 

14. Про розгляд звернення  депутатів Київської  міської  ради щодо ініціювання  

утворення асоціації органів місцевого самоврядування. 

15. Про доповнення  Програми соціально-економічного і культурного розвитку  

міста Обухова та сіл міської ради на 2018 рік . 

16. Про розгляд Звернення жителів житлового будинку по вул.Київська 115 (1 підїзд) 

в м.Обухів Київської області щодо відсутності гарячого водопостачання. 

17. Про винесення питання «Про підняття прапора УПА до державних свят» на 

розгляд сесії. 

 
 

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

Результат голосування:  

    «ЗА» - 5 

   «Проти» - 0 

   «Утримались» - 0 

  

 

1.Про підсумки  виконання Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку міста Обухова та сіл міської ради  за 2017 рік. 

                                                                                                                                     

               ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна –начальник управління економіки 

ВИРІШИЛИ:  

1.Підтримати проект рішення «Про підсумки  виконання Програми соціально-

економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради  за 2017 рік.»                                                                                                                                      

          2.Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про підсумки  виконання Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку міста Обухова та сіл міської ради  за 2017 рік.». 

 Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 



  2. Про виконання Програми управління об’єктами нерухомого та рухомого майна 

комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2016 - 2018 

роки зі змінами за 2017 рік. 

 

           ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна –начальник управління економіки 

           ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про виконання Програми управління об’єктами 

нерухомого та рухомого майна комунальної власності територіальної громади 

Обухівської міської ради на 2016 - 2018 роки зі змінами за 2017 рік.»; 

   2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про виконання Програми управління об’єктами нерухомого та рухомого 

майна комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 

2016 - 2018 роки зі змінами за 2017 рік». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

 3. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 30.03.2017 року 

№466-21-УІІ «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у 

населених пунктах Обухівської міської ради» 

 

            ДОПОВІДАЄ: Пушенко Наталія Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Обухівської міської ради 

    ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення Обухівської міської 

ради від 30.03.2017 року №466-21-УІІ «Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами у населених пунктах Обухівської міської ради»»; 

2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 30.03.2017 року 

№466-21-УІІ «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у населених 

пунктах Обухівської міської ради»». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

  

4. Про припинення діяльності Комунального підприємства Обухівської міської 

ради «Обухівський міський спортивний комплекс імені Володимира Мельника» 

шляхом перетворення у Комунальний заклад Обухівської міської ради «Центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

 

ДОПОВІДАЄ: Пушенко Наталія Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Обухівської міської ради 

 ВИРІШИЛИ: 

     1. Підтримати проект рішення «Про припинення діяльності Комунального 

підприємства Обухівської міської ради «Обухівський міський спортивний комплекс 

імені Володимира Мельника» шляхом перетворення у Комунальний заклад 

Обухівської міської ради «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»». 

     2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про припинення діяльності Комунального підприємства Обухівської міської 

ради «Обухівський міський спортивний комплекс імені Володимира Мельника» 

шляхом перетворення у Комунальний заклад Обухівської міської ради «Центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»». 



Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

         5. Про погодження Комунальним підприємствам Обухівської міської ради  

створення обласної  організації  роботодавців житлово-комунального господарства. 

 

         ДОПОВІДАЄ: Пушенко Наталія Володимирівна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Обухівської міської ради 

         ВИРІШИЛИ: 

    1. Підтримати проект рішення «Про погодження Комунальним підприємствам Обухівської 

міської ради  створення обласної  організації  роботодавців житлово-комунального 

господарства.» 

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

«Про погодження Комунальним підприємствам Обухівської міської ради  створення обласної  

організації  роботодавців житлово-комунального господарства». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

6. Про хід виконання Комплексної  програми  розроблення містобудівної  і 

землевпорядної документації   міста Обухова та сіл: Ленди , Таценки  на 2016-

2019 роки за 2017 рік.   

 

ДОПОВІДАЄ:Цельора Володимир Васильович – заступник міського голови 

 ВИРІШИЛИ: 

    1. Підтримати проект рішення «Про хід виконання Комплексної  програми  

розроблення містобудівної  і землевпорядної документації   міста Обухова та сіл: 

Ленди , Таценки  на 2016-2019 роки за 2017 рік.»; 

    2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про хід виконання Комплексної  програми  розроблення містобудівної  і 

землевпорядної документації   міста Обухова та сіл: Ленди , Таценки  на 2016-2019 

роки за 2017 рік. ». 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

7. Про внесення змін до міської цільової програми реконструкції і 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. Рекомендувати виконавчому комітету Обухівської міської ради включити до 

Додатку 11 Будівництво мережі водовідведення поверхневих вод в районі ДНЗ 

«Дударик».  

2. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до міської цільової програми 

реконструкції і будівництва  інженерно-транспортної  інфраструктури  та 

соціальної сфери  міста Обухова, прилеглих сіл  Таценки , Ленди на 2018 рік» (зі 

змінами); 



3. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до міської цільової програми реконструкції і 

будівництва  інженерно-транспортної  інфраструктури  та соціальної сфери  міста 

Обухова, прилеглих сіл  Таценки , Ленди на 2018 рік» (зі змінами) 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

    8. 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. 

 

 

  9. Про надання дозволу Обухівському  водопровідно-каналізаційному 

підприємству на списання з балансу  підприємства основних засобів 

 

 ДОПОВІДАЄ:.Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник міського голови 

 ВИРІШИЛИ: 

  1. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу Обухівському  водопровідно-

каналізаційному підприємству на списання з балансу  підприємства основних 

засобів»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про надання дозволу Обухівському  водопровідно-каналізаційному 

підприємству на списання з балансу  підприємства основних засобів» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

10. Про надання дозволу комунальному підприємству «Міське господарство» 

на списання з балансу  підприємства основних засобів . 

 

 ДОПОВІДАЄ:. Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник міського голови 

 ВИРІШИЛИ: 



  1. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Міське господарство» на списання з балансу  підприємства основних засобів .»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству «Міське господарство» 

на списання з балансу  підприємства основних засобів .» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

             11. Про внесення змін до  міської цільової  Програми енергозбереження і 

енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

 

 ДОПОВІДАЄ: Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити виконавчому комітету Обуівськох міської ради вивчити питання щодо 

співфінансування даної Програми в співвідношенні: 20% - жителі будинку, 80 % - кошти 

Обухівської міської ради по окремих видах неаварійних робіт; 

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

енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства Обухівської міської ради на 2018 рік.» зі змінами; 

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

«Про внесення змін до  міської цільової  Програми енергозбереження і енергоефективності  

та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради 

на 2018 рік.»зі змінами. 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

12. Про внесення змін до   Програми сприяння  створення та діяльності 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської 

міської ради на 2017-2020 роки ( з наступними  змінами ). 

 

 ДОПОВІДАЄ: Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник міського голови 

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

створення та діяльності об»єднань співвласників багатоквартирних будинків на 

території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки ( з наступними  змінами ).»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про внесення змін до   Програми сприяння  створення та діяльності 

об»єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської 

ради на 2017-2020 роки ( з наступними  змінами ).» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 



 

13. Про звернення Обухівської міської ради  до Верховної Ради України щодо 

недопущення прийняття Закону України «Про міські агломерації». 

 

 ДОПОВІДАЄ: Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про звернення Обухівської міської ради  до Верховної Ради 

України щодо недопущення прийняття Закону України «Про міські агломерації»»; 

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

«Про звернення Обухівської міської ради  до Верховної Ради України щодо недопущення 

прийняття Закону України «Про міські агломерації» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

14. Про розгляд звернення  депутатів Київської  міської  ради щодо ініціювання  

утворення асоціації органів місцевого самоврядування. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про розгляд звернення  депутатів Київської  міської  

ради щодо ініціювання  утворення асоціації органів місцевого самоврядування.»; 

2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про розгляд звернення  депутатів Київської  міської  ради щодо ініціювання  

утворення асоціації органів місцевого самоврядування.» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

15. Про доповнення  Програми соціально-економічного і культурного розвитку  

міста Обухова та сіл міської ради на 2018 рік . 

 

 ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна –начальник управління економіки 

ВИРІШИЛИ: 

   1. Підтримати проект рішення «Про доповнення  Програми соціально-економічного 

і культурного розвитку  міста Обухова та сіл міської ради на 2018 рік .»; 

  2. Рекомендувати сесії Обухівської міської ради розглянути та затвердити проект 

рішення «Про доповнення  Програми соціально-економічного і культурного розвитку  

міста Обухова та сіл міської ради на 2018 рік .» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

16. Про розгляд Звернення жителів житлового будинку по вул.Київська 115 (1 

підїзд) в м.Обухів Київської області щодо відсутності гарячого водопостачання. 

 

          ДОПОВІДАЄ: Геращенко Володимир Миколайович – голова комісії  



 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати виконавчому комітету Обухівської міської ради перевірити систему 

гарячого водопостачання із залучення жителів першого підїзду  житлового будинку по 

вул.Київська 115 (за згодою). 

2. Рекомендувати виконавчому комітету Обухівської міської ради до початку 

опалювального сезону встановити ІТП. 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

17. Про винесення питання «Про підняття прапора УПА до державних свят» на 

розгляд сесії 

 

 ДОПОВІДАЄ: Яцун Богдан Іванович – член комісії 

ВИРІШИЛИ: 

   1. Підтримати винесення питання «Про підняття прапора УПА до державних свят» 

на розгляд сесії; 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 4 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 1. 

 

 

 

Голова  комісії                                                                    В.Геращено 

 

Секретар комісії                                                          В.Іщенко  


