
 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА VII СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ  

 

Протокол №26 

 

м. Обухів                                від  20 березня 2018 року 

 

         початок о 16:00  год. 

Всього членів комісії : -5. 

Присутні :     

 

Голова комісії: Мельник Наталя Миколаївна. 

 

Заступник голови комісії :  Давітідзе Паата Гурамович. 

Секретар комісії : Зборовська Олена Вікторівна. 

Присутні: Сатко Олександр Васильович. 

Відсутні: Кабанець Сергій Васильович. 

   

Запрошені: начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами Обухівської міської ради  Карпенко М.В.,секретар міської ради Клочко С.М., 

начальник юридичного  відділу Обухівської міської ради Пушенко Н.В.,начальник 

комунального підприємства  Обухівської міської ради  «Обухівська  міська варта» 

Онопрієнко І.В.. 

 

Порядок денний:  

1. Про підсумки виконання  міської цільової Програми із забезпечення  

громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки 

за 2017 рік.  

2. . Про  внесення  змін  до міської   цільової Програми щодо забезпечення 

діяльності депутатів Обухівської міської ради  сьомого скликання на 2018 рік. 

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

недопущення прийняття Закону України «Про міські агломерації».  

4.  Про розгляд звернення  депутатів Київської  міської  ради щодо ініціювання  

утворення асоціації органів місцевого самоврядування.  

5.  Звіт про виконання  перспективного плану роботи  Обухівської міської ради за 

2017 рік. 

6.Про звернення «Свобода» 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання  міської цільової Програми із забезпечення  

громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки за 

2017 рік.  



 

 

Доповідали:   начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами Обухівської міської ради  Карпенко М.В.,начальник юридичного  відділу 

Обухівської міської ради Пушенко Н.В., 

начальник комунального підприємства  Обухівської міської ради  Онопрієнко І.В.. 

 

Детально розповіли про підсумки виконання  міської цільової Програми із 

забезпечення  громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-

2020 роки за 2017 рік.  

 

 

 

     Пропозиції надала: Мельник Н.М. прийняти до відома дану програму, та             

підтримати рішення міської ради її затвердити в повному обсязі. 

 

Рекомендувати начальнику комунального підприємства  Обухівської міської ради  

«Обухівська  міська варта» Онопрієнко І.В. проводити заняття з особовим складом 

щодо культури поведінки,етики в місцях загального користування.  

А також рекомендувати навчання особового складу дотриманню норм чинного 

законодавства,  вивчення статуту комунального підприємства  Обухівської міської 

ради  «Обухівська  міська варта». 

 

Надіслати депутатське звернення до Обухівського відділу поліції ГУНП в 

Київській області щодо реагування на подані працівниками 

КП «Обухівська  міська варта» повідомлення про скоєні злочини (крадіжки електро 

кабеля, іншого майна). Та надати письмові відповіді про вжиті заходи.  

 

 

 

Вирішили: рекомендувати  сесії затвердити  программу із забезпечення  

громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки за 

2017 рік.  

 

Рекомендувати начальнику комунального підприємства  Обухівської міської ради  

«Обухівська  міська варта» Онопрієнко І.В. проводити заняття з особовим складом 

щодо культури поведінки,етики в місцях загального користування.  

А також рекомендувати навчання особового складу дотриманню норм чинного 

законодавства,  вивчення статуту комунального підприємства  Обухівської міської 

ради  «Обухівська  міська варта». 

 

Надіслати депутатське звернення до Обухівського відділу поліції ГУНП в 

Київській області щодо реагування на подані працівниками 

КП «Обухівська  міська варта» повідомлення про скоєні злочини (крадіжки електро 

кабеля, іншого майна). Та надати письмові відповіді про вжиті заходи.  

 

 



     Результати голосування: одноголосно. 

  

2.СЛУХАЛИ : Про  внесення  змін  до міської   цільової Програми щодо забезпечення 

діяльності депутатів Обухівської міської ради  сьомого скликання на 2018 рік. 

  
Доповідав: секретар міської ради Клочко С.М.  

Детально розповів про  внесення  змін  до міської   цільової Програми щодо 

забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради  сьомого скликання на 

2018 рік. 

 

Вирішили: прийняти до затвердження та рекомендувати  сесії Обухівської міської 

ради підтримати  рішення міської ради в повному обсязі. 

 

 

Результати голосування: одноголосно. 

  

3.СЛУХАЛИ :Про звернення Обухівської міської ради  до Верховної Ради України 

щодо недопущення прийняття Закону України «Про міські агломерації».  

 

Доповідав: секретар міської ради Клочко С .М. 

Детально розповів про причини недопущення прийняття Закону України «Про міські 

агломерації».  

 

Вирішили:  взяти до відома та  рекомендувати  33 сесії Обухівської міської ради 

підтримати   рішення міської ради в повному обсязі. 

 

 

Результати голосування: 3-за, 1-проти. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення  депутатів Київської  міської  ради щодо 

ініціювання  утворення асоціації органів місцевого самоврядування.  

  

Доповідав: секретар міської ради Клочко С .М. 

Детально розповів про звернення  депутатів Київської  міської  ради щодо 

ініціювання  утворення асоціації органів місцевого самоврядування.  

  

 

Вирішили:  взяти до відома та  рекомендувати  33 сесії Обухівської міської ради 

підтримати   рішення міської ради в повному обсязі. 

 

 

  

Результати голосування: 3-за, 1-проти. 

 

5.СЛУХАЛИ: Звіт про виконання  перспективного плану роботи  Обухівської міської 

ради за 2017 рік. 

 Доповідав: секретар міської ради  Клочко С.М.  



  

 Детально розповів про хід  виконання  перспективного плану роботи  Обухівської 

міської ради за 2017 рік. 

 

 

Вирішили: взяти до відома та  рекомендувати  33 сесії Обухівської міської ради 

підтримати   рішення міської ради в повному обсязі. 

 

 

  

Результати голосування: одноголосно. 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про  розгляд проекту рішення депутатської фракції «Свобода» «Про 

використання  революційного прапора ОУН на території Обухівської міської ради». 

 

    Доповідав: секретар міської ради  Клочко С.М.  

Розповів  про те, що  в сучасній політичній обстановці , щоб не  допустити  збурення  в 

суспільстві та протистояння , на сьогоднішній  момент недоцільно приймати  таке 

рішення . Наявність героїв національно-визвольного  руху  українського  народу є 

незаперечним  фактом. Оцінка їх діяльності , окремі події визвольного руху 

об»єктивно існують, як визнані історичні факти. Проте, на даний час  не відображені у 

державних символах  на найвищому рівні. Стаття 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  не містить  повноважень міської ради  про прийняття  

рішень  щодо використання  символів окремих рухів та партій.  Керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні »  та враховуючи  результати 

обговорення з іншими комісіями. 

 

Вирішили:  Рекомендувати  не включати  розгляд даного  питання в порядок денний 

33 сесії Обухівської міської ради.  

 

 

Результати голосування: одноголосно. 

 

 

Голова  комісії:                                                        Мельник Н. М. 

 

Секретар   комісії :                          Зборовська О.В. 
 


