
ПРОТОКОЛ №  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів 

Обухівської міської ради 
 
м.Обухів, вул. Київська, 10                                                       16г00хв        19 березня  2018 р.       
 

Присутні:       Підтілок Микола Петрович – голова комісії  

Ульяніч Аліна Олександрівна – в.о. секретаря комісії   

   

         Члени комісії, що присутні:     

Вяхірєв Максим Олегович; 

Карамаш Микола Миколайович; 

                                                                                                       

   Члени комісії, що відсутні:   Воробець Валерій Іванович; 

Процун Світлана Миколаївна; 

Строгий Дмитро Петрович 

                                                                                                                                                               

                              Запрошені:    Клочко Сергій Миколайович – секретар міської ради; 

Цельора В. В. –   заступник міського голови; 

Шевченко Антоніна Василівна–                                                     

заступник міського голови; 

Богданович Тетяна Іванівна–начальник відділу    

культури, національностей та релігій; 

Вяхірєв Максим Олегович  – 

                                                     начальник відділу капітального будівництва;                                                                                                                                                       

                                                      Кондратюк Аліна Миколаївна– 

                                                      начальник відділу економіки;    

     Карпенко М.В. – начальник відділу оборонної роботи  

     та взаємодії з правоохоронними органами; 

                                                      Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань   

                                                      Благоустрою;                                                                                                                                                                                                          

Ленда Олександр Миколайович – начальник відділу   

з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення;   

 Медвідчук Ніна Іванівна – начальник 

                                                     фінансового управління; 

Пушенко Наталя Володимирівна –  начальник 

юридичного відділу; 

                                                Циганок Ніна Антонівна – начальник управління    

                                                      соціального захисту;  

Шевченко Людмила Миколаївна –                                                  

начальник відділу житлово-комунального  

господарства та благоустрою;                                                 

Яценко Юрій Іванович – начальник відділу молоді, 

фізичної культури та спорту.  

                  

I. Слухали:  Про затвердження порядку денного засідання комісії.  

Виступив: Підтілок М.П з пропозицією затвердити порядок денний.  

 

Результат голосування: одноголосно. 

Рішення прийняте. 
 

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання комісії. 



 

                                    Порядок денний: 

 
1. Про підсумки  виконання Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку міста Обухова та сіл міської ради  за 2017 рік. 

2.  Про  затвердження звіту  про виконання міського бюджету Обухівської міської 

ради за 2017 рік . 

3.  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. 

4.  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» . 

5.  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».    

6.  Про підсумки виконання  міської цільової Програми із забезпечення  громадського 

порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки за 2017 рік.  

7.  Про хід виконання Комплексної  програми  розроблення містобудівної  і 

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

роки за 2017 рік.   

8. Про внесення змін до міської цільової  програми розвитку молодіжної політики, 

фізичної культури і спорту  на території  Обухівської  міської ради на 2018 рік та 

викладення її в новій редакції ( з наступними змінами ). 

9.  Про внесення змін до міської цільової  програми  культурно-мистецьких  заходів 

на території  Обухівської міської ради  на 2018 рік.  

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

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

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 внесення змін до міської  цільової  Програми співробітництва  із засобами 

масової інформації на території Обухівської міської ради на 2018 рік.  

14.  Про  внесення  змін  до міської   цільової Програми щодо забезпечення діяльності 

депутатів Обухівської міської ради  сьомого скликання на 2018 рік. 

15. Про доповнення  Програми соціально-економічного і культурного розвитку  міста 

Обухова та сіл міської ради на 2018 рік . 

16.  Про затвердження  обсягу вільного залишку бюджетних коштів  міського бюджету  

Обухівської міської ради на 01 січня 2018 року.  

17.  Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради  від 21.12.2017 року № 673 

-30-УП «Про міський бюджет  Обухівської міської ради на 2018 рік».  

18.  Про розгляд Петиції.                  

 
 

II. Виступив: Підтілок М.П з пропозицією розглядати питання порядку 

денного, в порядку, в залежності від присутності доповідачів.  

 

Результат голосування: одноголосно. 

Рішення прийняте. 

 



Вирішили: Розглядати питання порядку денного, в порядку, в 

залежності від присутності доповідачів. 

  

1. Слухали: Про підсумки  виконання Програми соціально-економічного і 

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

 

Виступила: Кондратюк А.М. з пропозицією затвердити Звіт про підсумки  

виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста 

Обухова та сіл міської ради  за 2017 рік. 

Виступив: Вяхірєв М.О. з пропозицією затвердити Звіт про виконання 

Титульного списку робіт на території Обухівської міської ради за 2017 рік, 

що входить до Звіту про підсумки  виконання Програми соціально-

економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради  за 

2017 рік. 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

           

 Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити  

звіт Про підсумки  виконання Програми соціально-економічного і 

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

 

2. Слухали: Про  затвердження звіту  про виконання міського бюджету 

Обухівської міської ради за 2017 рік . 

 

Виступила: Медвідчук Н.І. з пропозицією схвалити рішення Про  

затвердження звіту  про виконання міського бюджету Обухівської міської 

ради за 2017 рік . 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

        

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та схвалити  

рішення Про  затвердження звіту  про виконання міського бюджету 

Обухівської міської ради за 2017 рік . 

 

 

3. Слухали: 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. 

 

Виступила:  Кондратюк А.М. з пропозицією затвердити Звіт про підсумки 

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. 

 



           

          Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте.       

           

 Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити 

Звіт 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. 

 

6. Слухали: Про підсумки виконання  міської цільової Програми із 

забезпечення  громадського порядку на території Обухівської міської ради на 

2017-2020 роки за 2017 рік.  

 

Виступив:    Карпенко М.В.   з пропозицією ухвалити рішення Про підсумки 

виконання  міської цільової Програми із забезпечення  громадського порядку 

на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки за 2017 рік.  

      

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та схвалити  

рішення Про підсумки виконання  міської цільової Програми із 

забезпечення  громадського порядку на території Обухівської міської 

ради на 2017-2020 роки за 2017 рік.  

 

4. Слухали:  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» .  

 

Виступила: Пушенко Н.В. з пропозицією схвалити 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» . 
 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та схвалити 

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» .  

 

7. Слухали:  Про хід виконання Комплексної  програми  розроблення 

містобудівної  і землевпорядної документації   міста Обухова та сіл: Ленди , 

Таценки  на 2016-2019 роки за 2017 рік.   

 



Виступив:  Цельора В.В. з пропозицією схвалити рішення Про хід виконання 

Комплексної  програми  розроблення містобудівної  і землевпорядної 

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

2017 рік.   

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про хід виконання Комплексної  програми  розроблення 

містобудівної  і землевпорядної документації   міста Обухова та сіл: 

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

 

8. Слухали:  Про внесення змін до міської цільової  програми розвитку 

молодіжної політики, фізичної культури і спорту  на території  Обухівської  

міської ради на 2018 рік та викладення її в новій редакції ( з наступними 

змінами ). 

 

Виступив:  Яценко Ю.І. з пропозицією схвалити рішення Про внесення змін 

до міської цільової  програми розвитку молодіжної політики, фізичної 

культури і спорту  на території  Обухівської  міської ради на 2018 рік та 

викладення її в новій редакції ( з наступними змінами ). 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін до міської цільової  програми розвитку 

молодіжної політики, фізичної культури і спорту  на території  

Обухівської  міської ради на 2018 рік та викладення її в новій редакції ( з 

наступними змінами ). 

 

9. Слухали:  Про внесення змін до міської цільової  програми  культурно-

мистецьких  заходів на території  Обухівської міської ради  на 2018 рік.  

 

Виступила:  Богданович Т.І. з пропозицією схвалити рішення Про внесення 

змін до міської цільової  програми  культурно-мистецьких  заходів на 

території  Обухівської міської ради  на 2018 рік.  

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін до міської цільової  програми  культурно-

мистецьких  заходів на території  Обухівської міської ради  на 2018 рік.  

 



10. Слухали:  Про  внесення змін  до міської  цільової  Програми з питань 

благоустрою  на території Обухівської міської ради на 2018 рік ( з 

наступними змінами ). 

 

Виступив: Верещак А.М. з пропозицією схвалити рішення Про  внесення 

змін  до міської  цільової  Програми з питань благоустрою  на території 

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

 

Виступив: Карамаш М.М. з пропозицією схвалити виготовлення проектно-

кошторисної документації щодо облаштування заїзду до Центру надання 

первинної медико-санітарної допомоги (що знаходиться біля ТОВ «МЖЦ»). 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Результат голосування по пункту 10:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про  внесення змін  до міської  цільової  Програми з питань 

благоустрою  на території Обухівської міської ради на 2018 рік                  

(з наступними змінами ). 

 

11. Слухали:  Про внесення змін до  міської цільової  Програми 

енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

 

Виступив: Верещак А.М. з пропозицією схвалити рішення Про внесення 

змін до  міської цільової  Програми енергозбереження і енергоефективності  

та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін до  міської цільової  Програми 

енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 2018 

рік. 

 

12.Слухали:  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 ). 

 



Виступив: Верещак А.М. з пропозицією схвалити 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 ). 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

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 ). 

 

13.Слухали: Про внесення змін до міської  цільової  Програми 

співробітництва  із засобами масової інформації на території Обухівської 

міської ради на 2018 рік. 

 

Виступила:  Шевченко А.В. з пропозицією схвалити рішення Про внесення 

змін до міської  цільової  Програми співробітництва  із засобами масової 

інформації на території Обухівської міської ради на 2018 рік. 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін до міської  цільової  Програми 

співробітництва  із засобами масової інформації на території Обухівської 

міської ради на 2018 рік. 

 

14.Слухали: Про  внесення  змін  до міської   цільової Програми щодо 

забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради  сьомого 

скликання на 2018 рік. 

Виступив:  Клочко С.М. з пропозицією схвалити рішення Про  внесення  

змін  до міської   цільової Програми щодо забезпечення діяльності депутатів 

Обухівської міської ради  сьомого скликання на 2018 рік. 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про  внесення  змін  до міської   цільової Програми щодо 

забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради  сьомого 

скликання на 2018 рік. 

 

15.Слухали:  Про доповнення  Програми соціально-економічного і 

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



 

 

Виступила:  Кондратюк А.М. з пропозицією схвалити рішення Про 

доповнення  Програми соціально-економічного і культурного розвитку  міста 

Обухова та сіл міської ради на 2018 рік . 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про доповнення  Програми соціально-економічного і 

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

 

16. Слухали : Про затвердження  обсягу вільного залишку бюджетних коштів  

міського бюджету  Обухівської міської ради на 01 січня 2018 року. 

 

Виступила:  Медвідчук Н.І. з пропозицією схвалити рішення Про 

затвердження  обсягу вільного залишку бюджетних коштів  міського 

бюджету  Обухівської міської ради на 01 січня 2018 року. 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про затвердження  обсягу вільного залишку бюджетних коштів  

міського бюджету  Обухівської міської ради на 01 січня 2018 року. 

 

17.Слухали: Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради  від 

21.12.2017 року № 673 -30-УП «Про міський бюджет  Обухівської міської 

ради на 2018 рік». 

 

Виступила:  Медвідчук Н.І. з пропозицією схвалити рішення Про внесення 

змін до рішення Обухівської міської ради  від 21.12.2017 року № 673 -30-УП 

«Про міський бюджет  Обухівської міської ради на 2018 рік». 

 

Результат голосування:  одноголосно. 

Рішення  прийняте. 

 

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради розглянути та ухвалити 

рішення Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради  від 

21.12.2017 року № 673 -30-УП «Про міський бюджет  Обухівської міської 

ради на 2018 рік». 

 

 

 

 

 

 



 

18. Слухали : Проект рішення про застосування червоно-чорного прапора як 

символу національно-визвольного руху в Україні за створення незалежної 

держави, поданий фракцією ВО «Свобода» 01.03.2018 року до міської ради. 

Виступив:  Клочко С.М. з пропозицією обговорити даний проект рішення та 

заслухати висновок юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської 

міської ради. 

Виступив: Вяхірєв М.О. Зазначив, що використання червоно-чорного 

прапору на даний час не відображене у державних символах на найвищому 

рівні. 

Виступив: Карамаш М.М. Зазначив,що у даний час для окремої громади 

недоцільно ухвалювати додаткові символи, які можуть розколоти 

багатонаціональне українське суспільство та призвести до соціальної 

дестабілізації в місті. 

          Результат голосування:   

         «За» - 0  

        «Проти» -1 (Карамаш М.М.) 

        «Утримався» -3. 

Рішення  не прийняте.       

Вирішили: Рекомендувати сесії міської ради відхилити даний проект 

рішення. 

 

 

 

Голова комісії                          ___________________                 Підтілок М.П. 

 

 

 

Секретар комісії                    ___________________                   Ульяніч А.О. 

 

           

           


