
                                 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА VII СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ  

 

Протокол №27 

 

м. Обухів                                від  24 квітня 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. 

 

Порядок денний:  

1. Про   хід виконання   Програми правової освіти населення  міста Обухів  

Київської області  на 2015-2018 р.р. за 2017 рік. 

2. Про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-

Міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо захисту 

інституту сім’ї в Україні.   

     3. Про використання червоно-чорного революційного прапора на території         

Обухівської міської ради. 

     4. Про внесення змін  до міської цільової  програми  «Безпечне місто Обухів» на 

2017-2020 роки  з наступними змінами.   

     5. Про внесення змін до статуту Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівська міська варта» та  затвердження  його у новій редакції. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про   хід виконання   Програми правової освіти населення  міста 

Обухів  Київської області  на 2015-2018 р.р. за 2017 рік. 

 

 

  Доповідала:   начальник юридичного  відділу Обухівської міської ради Пушенко Н.В. 

 



Детально розповіла про   хід виконання   Програми правової освіти населення  

міста Обухів  Київської області  на 2015-2018 р.р. за 2017 рік. 

 

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

підтримати рішення міської ради . 

 

Вирішили: рекомендувати  сесії затвердити  программу правової освіти населення  

міста Обухів  Київської області  на 2015-2018 р.р.  

 

 

     Результати голосування: одноголосно. 

     

2.СЛУХАЛИ : Про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-Міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо 

захисту інституту сім’ї в Україні.   

 

Доповідала:   начальник юридичного  відділу Обухівської міської ради Пушенко Н. 

Детально вивчивши дане питання 

 

Вирішили: підтримати рішення міської ради в повному обсязі. 

 

 

Результати голосування: одноголосно. 

  

3.СЛУХАЛИ : Про використання червоно-чорного революційного прапора на 

території  Обухівської міської ради. 

 

Доповідав: секретар міської ради Клочко С .М. 

Виступали:Давітідзе П.Г.,Мельник Н.М. 

Після довгого обговорення даного питання 

Вирішили:  не підтримувати   рішення міської ради, а винести дане питання на розгляд 

сесії міської ради.  

 

Результати голосування: одноголосно. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до міської цільової  програми  «Безпечне місто 

Обухів» на 2017-2020 роки  з наступними змінами.   

  

Доповідав: : начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами Обухівської міської ради  Карпенко М.В. 

 

Вирішили:  взяти до відома дану інформацію та  рекомендувати  34 сесії Обухівської 

міської ради підтримати   рішення міської ради в повному обсязі. 

 

 

  

Результати голосування: одноголосно. 



 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту Комунального підприємства Обухівської 

міської ради «Обухівська міська варта» та  затвердження  його у новій редакції. 

 

 Доповідала:   начальник юридичного  відділу Обухівської міської ради Пушенко Н.В. 

Детально розповіла про зміни до статуту Комунального підприємства Обухівської міської 

ради «Обухівська міська варта»  та прокоментувала кожен змінений пункт.  

Виступали:Давітідзе П.Г.,Мельник Н.М. 

Після  обговорення кожного зміненого пункту статуту та складу Наглядової ради 

 

Вирішили: взяти до відома зміни до статуту та  рекомендувати  34 сесії Обухівської 

міської ради підтримати   рішення міської ради, і включить( додати) до складу 

Наглядової  ради Давітідзе П.Г. та  Москаленка  Павла Анатолійовича. 

 

 

  

Результати голосування: одноголосно. 

 

 

Голова  комісії:                                                        Мельник Н. М. 

 

Секретар   комісії :                          Зборовська О.В. 
 


