
 

 

 

 

ОБУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА СЬМОГО СКЛИКАННЯ 

       КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ  СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 

БЛАГОУСТРОЮ, КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА УПРАВЛІННЯ 

КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ГРОМАДИ 

Протокол №  32 

 

 

   м. Обухів                                                                    від 25 квітня 2018 року  

                                                                  початок 16-00 год.                     

                                                                                                                            

Всього членів комісії  -7. 

 

Присутні :   
Голова комісії: Геращенко Володимир Миколайович 

Секретар комісії: Іщенко Вікторія Вікторівна- відсутня  

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. Про хід  виконання  Програми поводження з твердими  побутовими та промисловими  

відходами  на території Обухівської міської ради на 2017-2021 роки  за 2017 рік. 

2. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 27.09.2012  №387 – 28-УІ «Про 

надання в оперативне управління відділу культури виконавчого комітету Обухівської міської 

ради двох кімнат загальною площею 15,60 квадратних метрів, що знаходяться за адресою: м. 

Обухів, вулиця Малишка, 6». 

3. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 29.09.2009 №379 – 44-У «Про 

передачу приміщення Комунальному підприємству Обухівської міської ради «Редакція 

газети «Обухівські вісті» у господарське відання». 

4. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 №359 – 17-УІІ «Про 

виділення нежитлового приміщення у багатоквартирному житловому будинку по вулиці 

Каштановій, 28 у місті Обухові в окремий об’єкт нерухомого майна та передачу його в 

оперативне управління Комунальній організації Обухівської міської ради «Обухівський 

міський спортивний комплекс». 

5. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 27.09.2012 №386-28-УІ «Про 

надання в оперативне управління фінансовому управлінню виконавчого комітету 

 



Обухівської міської ради приміщення загальною площею 164,0 квадратних метрів, що 

знаходиться за адресою: м. Обухів, вулиця Малишка, 6». 

6. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності  Обухівської територіальної громади  

демілітаризованого  зразка зенітної установки  періоду Другої світової війни для доукомплектування 

меморіального комплексу . 

7. Про передачу основних засобів  з балансу виконавчого комітету  Обухівської міської ради  

в оперативне управління та на баланс Управлінню освіти  виконавчого комітету   

Обухівської міської ради  Київської області. 

8. Про погодження ТОВ «Інститут  біохімічних технологій»  продовження строків  

будівництва об»єкта незавершеного  будівництва за адресою:  

м. Обухів, Київська область , по вул. Київська, 127, згідно з  договором купівлі-продажу від 

21.07.2006 року № 42-КПНБ. 

9. 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 ( з наступними змінами). 

10. Про  внесення змін до  міської цільової  Програми енергозбереження і 

енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

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

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

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

12.Про доповнення  переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

13. Про  внесення змін до плану діяльності з підготовки та затвердження регуляторних актів 

у сфері господарської діяльності Обухівської міської ради на 2018 рік ( зі змінами). 

14. Різне 

 

1. 

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

Результат голосування:  

          «ЗА» - 5 

          «Проти» - 0 

          «Утримались» - 0 

 

             2. 

 ВИСТУПИВ: Геращенко В.М. – Запропонував обрати секретарем засідання 

Дерев’янко А.В. 

Результат голосування:  

          «ЗА» - 5 

          «Проти» - 0 

          «Утримались» - 0 

 

 

              1. Про хід  виконання  Програми поводження з твердими  побутовими та 

промисловими  відходами  на території Обухівської міської ради на 2017-2021 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 хід  виконання  Програми поводження з твердими  

побутовими та промисловими  відходами  на території Обухівської міської ради на 2017-2021 

роки  за 2017 рік.»  

                                                                                                                                  



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

«Про хід  виконання  Програми поводження з твердими  побутовими та промисловими  

відходами  на території Обухівської міської ради на 2017-2021 роки  за 2017 рік». 

 Результати голосування: 

      «ЗА» - 5 

      «Проти» - 0 

      «Утримались» - 0 

 

               2. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 27.09.2012  №387 – 

28-УІ «Про надання в оперативне управління відділу культури виконавчого комітету 

Обухівської міської ради двох кімнат загальною площею 15,60 квадратних метрів, що 

знаходяться за адресою: м. Обухів, вулиця Малишка, 6». 

  ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

           ВИРІШИЛИ: 

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

27.09.2012 №387 – 28-УІ «Про надання в оперативне управління відділу культури 

виконавчого комітету Обухівської міської ради двох кімнат загальною площею 15,60 

квадратних метрів, що знаходяться за адресою: м. Обухів, вулиця Малишка, 6». 

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

«Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 27.09.2012 №387 – 28-УІ «Про 

надання в оперативне управління відділу культури виконавчого комітету Обухівської міської 

ради двох кімнат загальною площею 15,60 квадратних метрів, що знаходяться за адресою: м. 

Обухів, вулиця Малишка, 6». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

             3. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 29.09.2009  

№379 – 44-У «Про передачу приміщення Комунальному підприємству Обухівської 

міської ради «Редакція газети «Обухівські вісті» у господарське відання». 

 

ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 

        ВИРІШИЛИ: 

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

29.09.2009 №379 – 44-У «Про передачу приміщення Комунальному підприємству 

Обухівської міської ради «Редакція газети «Обухівські вісті» у господарське відання».  

 

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

«Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 29.09.2009 №379 – 44-У «Про 

передачу приміщення Комунальному підприємству Обухівської міської ради «Редакція 

газети «Обухівські вісті» у господарське відання». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

  

             4. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 №359 – 

17-УІІ «Про виділення нежитлового приміщення у багатоквартирному житловому 



будинку по вулиці Каштановій, 28 у місті Обухові в окремий об’єкт нерухомого майна 

та передачу його в оперативне управління Комунальній організації Обухівської міської 

ради «Обухівський міський спортивний комплекс». 

 

 ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 

 

 ВИРІШИЛИ: 

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

22.12.2016 №359 – 17-УІІ «Про виділення нежитлового приміщення у багатоквартирному 

житловому будинку по вулиці Каштановій, 28 у місті Обухові в окремий об’єкт нерухомого 

майна та передачу його в оперативне управління Комунальній організації Обухівської 

міської ради «Обухівський міський спортивний комплекс». 

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

«Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 №359 – 17-УІІ «Про 

виділення нежитлового приміщення у багатоквартирному житловому будинку по вулиці 

Каштановій, 28 у місті Обухові в окремий об’єкт нерухомого майна та передачу його в 

оперативне управління Комунальній організації Обухівської міської ради «Обухівський 

міський спортивний комплекс». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

             5. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 27.09.2012 №386-

28-УІ «Про надання в оперативне управління фінансовому управлінню виконавчого 

комітету Обухівської міської ради приміщення загальною площею 164,0 квадратних 

метрів, що знаходиться за адресою: м. Обухів, вулиця Малишка, 6». 

 

 ДОПОВІДАЄ: Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 

         ВИРІШИЛИ: 

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

27.09.2012 №386-28-УІ «Про надання в оперативне управління фінансовому управлінню 

виконавчого комітету Обухівської міської ради приміщення загальною площею 164,0 

квадратних метрів, що знаходиться за адресою: м. Обухів, вулиця Малишка, 6». 

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

«Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 27.09.2012 №386-28-УІ «Про 

надання в оперативне управління фінансовому управлінню виконавчого комітету 

Обухівської міської ради приміщення загальною площею 164,0 квадратних метрів, що 

знаходиться за адресою: м. Обухів, вулиця Малишка, 6». 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

           6. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності  Обухівської територіальної 

громади  демілітаризованого  зразка зенітної установки  періоду Другої світової війни для 

доукомплектування меморіального комплексу . 

 



ДОПОВІДАЄ:  Пушенко Наталія Володимирівна – начальник юридичного 

відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності  

Обухівської територіальної громади  демілітаризованого  зразка зенітної установки  періоду Другої 

світової війни для доукомплектування меморіального комплексу»; 

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

«Про надання згоди на прийняття до комунальної власності  Обухівської територіальної громади  

демілітаризованого  зразка зенітної установки  періоду Другої світової війни для доукомплектування 

меморіального комплексу». 

 

 Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

           7. Про передачу основних засобів  з балансу виконавчого комітету  Обухівської 

міської ради  в оперативне управління та на баланс Управлінню освіти  виконавчого 

комітету   Обухівської міської ради  Київської області. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Пушенко Наталія Володимирівна – начальник юридичного 

відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про передачу основних засобів  з балансу виконавчого 

комітету  Обухівської міської ради  в оперативне управління та на баланс Управлінню освіти  

виконавчого комітету   Обухівської міської ради  Київської області.» 

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

«Про передачу основних засобів  з балансу виконавчого комітету  Обухівської міської ради  

в оперативне управління та на баланс Управлінню освіти  виконавчого комітету   

Обухівської міської ради  Київської області.» 

 

           Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

             8. Про погодження ТОВ «Інститут  біохімічних технологій»  продовження 

строків  будівництва об»єкта незавершеного  будівництва за адресою:  

м. Обухів, Київська область , по вул. Київська, 127, згідно з  договором купівлі-продажу 

від 21.07.2006 року № 42-КПНБ. 

 ДОПОВІДАЄ: Цельора Володимир Васильович - заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення «Про погодження ТОВ «Інститут  біохімічних технологій»  

продовження строків  будівництва об»єкта незавершеного  будівництва за адресою:  

м. Обухів, Київська область , по вул. Київська, 127, згідно з  договором купівлі-продажу від 

21.07.2006 року № 42-КПНБ. 

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

«Про погодження ТОВ «Інститут  біохімічних технологій»  продовження строків  

будівництва об»єкта незавершеного  будівництва за адресою:  

м. Обухів, Київська область , по вул. Київська, 127, згідно з  договором купівлі-продажу від 

21.07.2006 року № 42-КПНБ.» 



 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

            9. 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 ( з наступними змінами). 

 

 ДОПОВІДАЄ:. Цельора Володимир Васильович - заступник міського 

голови  
ВИРІШИЛИ: 

1. 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 ( з наступними змінами). 

2. 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 ( з наступними змінами).» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

             10. Про  внесення змін до  міської цільової  Програми енергозбереження і 

енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Обухівської міської ради на 2018 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 

енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства 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 енергозбереження і енергоефективності  

та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради 

на 2018 рік ( з наступними змінами ).» 

 

            Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

              

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

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

 

 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 ( 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» - 1. 

 

 

          12. Про доповнення  переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської 

ради. 

 

 ДОПОВІДАЄ: Рогоза Віктор Іванович – заступник міського голови. 

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» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

            13. Про  внесення змін до плану діяльності з підготовки та затвердження 

регуляторних актів у сфері господарської діяльності Обухівської міської ради на 2018 

рік ( зі змінами). 

 

 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 ( зі змінами).» 

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 ( зі змінами).» 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

14. Різне  



           Про автостоянку маршрутних автобусів ТОВ «Обухівтранс» по вул.Київська 

(біля бювету) в м.Обухів Київської області. 
 

 ДОПОВІДАЄ: Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник міського 

голови. 

ВИРІШИЛИ: 

1.Запросити на наступну сесію міської ради директора ТОВ «Обухівтранс» 

Лук’яненка О.І. для пояснення, щодо даної ситуації. 

2. Провести моніторинг про рух автобусів по місту ТОВ «Обухівтранс» на протязі 

тижня. 

 

Результати голосування: 

 «ЗА» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0. 

 

 

 

Голова  комісії                                                                    В.М.Геращенко 

 

Секретар засідання                                                          А.В.Дерев’янко  

 


