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Н аближення новорічних свят 
викликає у кожного непідроб-
не хвилювання та очікування 

святкового дива, яке приходить, якщо в 
нього дуже вірити, і до малечі, і до до-
рослих. 

Цьогоріч Новий рік ми  були  змушені 
зустрічати  в дуже тісному колі та з пев-
ними  обмеженнями, тому що діють про-
тиепідемічні заходи  у зв’язку з поши-
ренням небезпечної інфекції. 

Та всі ми  розуміємо, що час  дитин-
ства короткий. Особливо це розуміють 
працівники  дошкільних закладів міста 
Обухова. Саме вони  доклали  чимало 
зусиль, щоб зробити  для діток справж-
нє новорічне свято, не дивлячись ні на 
які виклики  сьогодення. 

Звичайно ж, враховуючи  теперішні 
умови, новорічні свята в садочках відб-

увалися без батьків, але запевняємо, що 
діти  отримали  масу позитивних емо-
цій. 

Найменшеньким дітлахам педагоги  
ДНЗ «Світлячок» подарували  Новоріч-
ну казку за допомогою лялькового те-
атру. Треба було бачити  ті оченята, які 
із захватом дивились на ширму, звідки  
до них промовляли  лялькові герої. І 
хоча діти  лише перший рік у садку, але 
багато чого вже навчились і показали  
своє вміння в таночках, піснях та іграх. 
На свято до дітей середньої групи  
завітала Веселушка- конопушка, а до 
найстарших наших вихованців прий-
шла незвана гостя Бука-Бяка, роль яких 
майстерно виконала інструктор з фі-
зичної культури  Т.І. Загірна. Придума-
ла ж цих незвичайних героїв музичний 
керівник О.Ю. Поліщук. Веселий сніго-
вик також побував на святі у молодшій 
групі. І, звичайно ж, прийшов на свято 
Дід Мороз, у ролі якого виступив М.Д. 
Рябошапка. Для нього діти  декламува-
ли  вірші, танцювали  та весело з ним 
гралися. А наприкінці святкування отри-
мали  від нього солодкі подарунки  від 
Обухівської міської ради.

Завдяки  сучасній техніці батьки  мог-
ли  помилуватися своїми  дітьми  вірту-
ально.

Весело й цікаво пройшли  Новорічні 
свята у всіх групах дошкільних закладів 

міста. Відповідно до віку дітей було 
складено сценарії: до дітей приходи-
ли  казкові герої, які розважали  малечу, 
а діти  своєю чергою декламували  їм 
вірші, співали  пісень, гралися з ними  в 
ігри.

Веселощі, хвилювання, радість, очіку-
вання дива та дитячий сміх лунали  в 
ДНЗ «Рушничок», адже всі присутні ніби  
побували  в новорічній казці, в якій ве-
селий Сніговик разом зі Снігуронькою 
шукали  малюка Нового року, викраде-
ного злою Сніговою королевою. Кра-
суні-зірочки, сніжинки-балерини, весе-
луни-гноми  та мудрі чарівники  змогли  
подолати  усі перешкоди  та повернути  
новорічну казку в садочок.  А веселі 
звірятка влаштували  на радість усім чу-
довий показ мод  і ознайомили  з но-
винками  сезону «Весна-літо 2021».

З 21 по 24 грудня пройшли  новорічні 
свята в закладі дошкільної освіти  «Ве-
селка». Чудові герої захопили  дітей в 
дивовижний світ казки  веселими  хо-
роводами, запальними  таночками, зав-
зятими  іграми. Своїми  віршами  й піс-
нями  діти  порадували  найголовніших 
гостей – Діда Мороза і Снігуроньку. 
Цікаві сценарії, музичний супровід від 
музичних керівників  Ю.М. Лозіцької та 
А.Л. Цімерман, казкові гості та солодкі 
подарунки  створили  святкову атмос-
феру, забезпечили  святковий настрій 
та залишили  чудові враження для усіх.

   Зимові свята люблять і діти, і дорослі. 
Усі ми  чекаємо від них подарунків, ве-
селого настрою, а головне – чудес. Про-
те цьогоріч  перед  дорослими   постало 
непросте завдання – створити   учням 
атмосферу справжньої казки, причому 
не наражаючи  їх на небезпеку, що ста-
ло особливо актуальним в умовах пан-
демії. Саме тому в ліцеях нашого міста 
для школярів молодшої ланки  та 5-11 
класів відбулися новорічні заходи, але 
переважно в онлайн-режимі.

Напередодні свят українці чепурять 
свої домівки, але лише  оздобленням 
домашньої оселі, як правило, більшість 
не обмежується. Кожен із нас  хоче 
прикрасити  й своє робоче місце. Шко-
ла, навчальні кабінети  не є винятком, 
бо саме це і дає казкове відчуття но-

ворічного чарівництва. Учні середньої 
та старшої шкіл Академічного ліцею 
№3  отримали  таке завдання: креатив-
но  прикрасити  навчальні кабінети  та 
інсталювати  ялинку в стилі еко. Чому 
еко? Тому що вже багато років ми  є 
«суспільством споживання». Суспіль-
ством, яке використовує ресурси  нена-
лежно, нераціонально, занадто спожи-
вацьки. Тому з думкою про збереження 
природних ресурсів вирішили  спро-
бувати  підготуватися до новорічних 
свят.  Варіантів створення доброзич-
ливої і теплої святкової атмосфери  в 
такому важливому місці, де з юних років 
діти  ведуть непримиренну боротьбу 
з освоєння граніту науки, у результаті 
виявилося безліч. Головне, що діти  пе-
реконалися і зрозуміли, як можна ство-
рити  святковий настрій, піклуючись про 
екологію.

Не залишилася малеча без солодких 
подарунків. Старшокласники, перетво-
рившись на героїв казок, привітали  учнів 
1-4 класів з прийдешніми  Новорічними  
та Різдвяними  святами  солодощами  
від Обухівської міської ради. Дітлашня 
щиро раділа гостям, бо у кожному класі 
панувала святкова, по-домашньому за-
тишна атмосфера.

В Академічному ліцеї ім. В. Мельни-
ка Новорічне свято відбулося для учнів 
5-11 класів та вчителів у онлайн-ре-
жимі.  Відео-мюзикл «Кастинг Дідуся 
Мороза»  підготували  учні 11, 8-Б, 7-Б та 
6 класів на чолі з педагогом-організа-
тором Н.В. Чикильовою і заступником 
директора з виховної роботи  В.М. Ге-
ращенко-Рудзік.

Яскрава історія новорічних пригод 
Діда Мороза та Снігуроньки   у музич-
ній виставі переплітається з активним 
флешмобом, східним танцем, форте-
піанним виступом та новорічними  піс-

нями  й колядкою. 
Грудень для Академічного ліцею №1 

ім. А. Малишка був насиченим на свят-
кові події. Ювілейний фестиваль україн-
ської пісні тісно переплівся з новоріч-
но-різдвяними  заходами. Розпочали  
святкову феєрію учні 3-Б класу Ан-
дріївськими  вечорницями, а 19 грудня 
до учнів початкової школи  завітав свя-
тий Миколай з подарунками. Діти  віта-
ли  довгоочікуваного гостя піснями  та 

віршами. А учні 2-А та 3-А підготували  
святкову програму «Миколай, ти  до нас  
в гості завітай». 

Час  диктує свої умови, а пандемія змі-
нила наше звичайне життя. Тому й фор-
мат новорічних заходів був новим. Учні 
3-Б класу запросили  всіх до новорічної 
відеоказки. Стати  учасником ліцейного 
святкового дійства цього року міг ко-
жен, долучившись до відеопривітання. 
Усі класи  перейнялися святковою ат-
мосферою, прикрасивши  свої кабінети, 
створивши  креативні ялинки  й підготу-
вавши  відеопривітання. 

У святковій атмосфері пройшли  но-
ворічні ранки  у початковій школі Ака-
демічного ліцею №4. Усіх дітей ро-
зважали  та вітали  з Новим роком Дід 
Мороз, Снігуронька. Діти  грали  у рух-
ливі ігри, співали, декламували  вірші та 
весело проводили  час. 

Вірші, пісні та танці новорічної тема-
тики  додали  святу певної урочистості, 
казкові подорожі – чарівності, а ігри  і 
конкурси  – веселого настрою та пози-
тивних емоцій. Родзинкою заходу ста-
ли  солодкі подарунки  міської влади, які 
діти  отримали  від Дідуся Мороза.

Чудово підготувалися до новорічних 
свят вихованці Центру творчості дітей, 
юнацтва та молоді «Романтик». Учас-
ники  Театру танцю, вокального гуртка 
«Фантазія» та музично-драматичного 
театру «Овація» довели, що кожен, якщо 
буде дуже цього прагнути, може стати  
справжнім чарівником!

Святкова казка була знята на відео, 
щоб кожен глядач міг поринути  у світ 
мрій та дива, тож навіть карантин не став 
на заваді чарівній новорічній історії, яка 
доводить, що чари  дійсно існують, якщо 
в них палко вірити  та ніколи  не сум-
ніватись!

Новий рік – чарівне свято, на яке з 
нетерпінням чекають діти  й дорослі, 

бо знову починають вірити  в казку, 
сподіватися на щасливі зміни  і, затаму-
вавши  подих, загадують найпотаємніші 
бажання, які неодмінно збудуться.

І ми  щиро бажаємо, щоб казка не 
полишала кожного з нас, щоб в ново-
му 2021 році запанували  добро, щастя, 
мир, радість, злагода та благополуччя. З 
Новим роком та Різдвом Христовим!

О. Г. Коломієць, начальник управління 
освіти виконавчого комітету Обухівської 

міської ради
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1. Методику розрахунку оренд-
ної плати  за комунальне майно 
Обухівської міської територіальної 
громади  (надалі – Методика) роз-
роблено з метою створення єдино-
го організаційно-економічного ме-
ханізму справляння плати  за об’єкти  
оренди, визначені частиною першою 
статті 3  Закону України  «Про оренду 
державного та комунального майна» 
(далі – Закон), з врахуванням поло-
жень Цивільного кодексу України, Го-
сподарського кодексу України, Закону 
України  «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Порядку передачі в 
оренду державного та комунально-
го майна, затвердженим  постано-
вою Кабінету Міністрів України  від 
03.06.2020  №483  (далі – Порядок). 

Орендна плата – це встановлений 
договором оренди  платіж у грошовій 
формі, який орендар сплачує за кори-
стування майном на умовах, визначе-
них у договорі оренди  (в тому чис-
лі розмір платежу, терміни  внесення 
тощо) та незалежно від наслідків го-
сподарської та іншої діяльності.

2. До плати  за оренду іншого окре-
мого індивідуально визначеного май-
на не включаються витрати  на утри-
мання орендованого майна та плата 
за послуги, які відповідно до укладе-
них угод зобов’язуються надавати  
орендарю комунальне підприємство, 
організація, на балансі яких перебу-
ває це майно. 

Витрати  на утримання нерухомо-
го майна, переданого в оренду од-
ночасно кільком підприємствам, ор-
ганізаціям, і прибудинкової території 
розподіляються між ними  залежно 
від наявності, кількості, потужності, 
часу роботи  електроприладів, систем 
тепло- і водопостачання, каналіза-
ції за спеціальними  рахунками, а в 
неподільній частині – пропорційно 
розміру займаної підприємствами, 
організаціями  загальної площі. 

3. Орендна плата відповідно до цієї 
Методики  визначається на підставі 
застосування  орендних ставок, які за-
тверджуються рішенням міської ради, 
у відсотковому відношенні до ринко-
вої вартості об’єкта оренди, визначе-
ної відповідно до статті 8 Закону (крім 
оренди  майна суб’єктами, зазначени-
ми  у пункті 10 цієї Методики).

3.1. Орендна плата за цією Мето-
дикою розраховується в такій послі-
довності: 

- визначається розмір річної оренд-
ної плати;

- на основі розміру річної орендної 

плати  встановлюється розмір оренд-
ної плати  за базовий місяць розра-
хунку орендної плати  – останній міся-
ць, за який визначено індекс  інфляції, 
яка фіксується у договорі оренди;

- з урахуванням розміру орендної 
плати  за базовий місяць оренди  ро-
зраховується розмір орендної плати  
за перший та наступні місяці оренди.

- під час  розрахунку розміру оренд-
ної плати  за базовий місяць для 
орендарів – вітчизняних  юридичних і 
фізичних  осіб,  що  є суб’єктами  ма-
лого підприємництва, які  провадять  
виробничу  діяльність  безпосередньо  
на орендованих виробничих площах 
(крім офісів), застосовується коефі-
цієнт 0,7.

3.2. У разі, коли  термін оренди  мен-
ший за один місяць або за одну добу, 
то на основі розміру місячної оренд-
ної плати  розраховується добова, а в 
разі необхідності – на основі розміру 
добової орендної плати  розрахо-
вується погодинна орендна плата.

3.3.  Затверджений цією Методи-
кою розрахунок орендної плати  за-
стосовується у випадках, визначених 
Законом, а саме:

- у разі передачі ЄМК, нерухомого 
майна, іншого окремого індивідуально 
визначеного майна в оренду вперше 
без проведення аукціону;

- у разі продовження без проведен-
ня аукціону договорів оренди  ЄМК, 
нерухомого майна, іншого окремо-
го індивідуально визначеного майна, 
укладених без проведення аукціону 
або конкурсу;

- у разі визначення стартової оренд-
ної плати  на першому електронному 
аукціоні з передачі в оренду іншого 
окремого індивідуально визначеного 
майна (крім транспортних засобів) та 
у разі визначення стартової оренд-
ної плати  на електронному аукціоні 
щодо продовження договору орен-
ди  іншого окремого індивідуально 
визначеного майна (крім транспорт-
них засобів).

3.4. Розмір орендної плати  за 
транспортні засоби  визначається в 
порядку передбаченому для розра-
хунку орендної плати  за нерухоме 
майно.

З повним текстом проєкту регуля-
торного акта та аналізу регуляторно-
го впливу до проєкту рішення можна 
ознайомитись на офіційному сайті 
Обухівської міської ради в розділі «Ре-
гуляторна політика» за посиланням:

//obcity.gov.ua/ekonomika-mista/
regulyatorna-politika/

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА МАЙНО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Проєкт 
 

 
 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 
__________ сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Методики розрахунку 
орендної плати за майно комунальної власності  
Обухівської міської територіальної  
громади, Типового договору оренди нерухомого 
комунального майна та Переліку підприємств,  
установ, організацій, що надають соціально  
важливі послуги населенню Обухівської міської  
територіальної громади 
 

З метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого 
майна, врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності Обухівської міської 
територіальної громади, вдосконалення організації договірно-майнових відносин, відповідно до Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного 
та комунального майна» від 03 червня 2020 року № 483, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань:   фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту 

 
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Обухівської міської  

територіальної громади згідно з Додатком 1 до цього рішення. 
2. Затвердити Примірний договір оренди  нерухомого майна, що належить до комунальної власності Обухівської 

міської територіальної громади згідно з Додатком 2 до цього рішення.  
3. Затвердити Перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню 

Обухівської міської територіальної громади згідно з Додатком 3 до цього рішення.  
4. Вважати такими, що втратило чинність рішення Обухівської міської ради від 27.04.2016 №163-9-УІІ «Про 

внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна та до орендних 
ставок за використання нерухомого комунального майна». 

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.  
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань: соціально-

економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади; 
планування, бюджету та фінансів та заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.  
 

Міський голова                                                   О.М. Левченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проєкт
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1) Звіт про стратегічну екологічну 
оцінку проекту документа державно-
го планування на підставі рішення  № 
1458-61-VII від 27 лютого 2020 року 
«Про надання дозволу на розроблен-
ня плану зонування території (зонінгу) 
міста Обухів Київської області». Основ-
ною задачею плану зонування (зонінгу) 
є визначення меж зон та підзон з од-
норідними  видами  та умовами  вико-
ристання території населеного пункту 
і встановлення по зонах та підзонах 
містобудівних регламентів У ході вико-
нання стратегічної екологічної оцінки, а 
головним чином у звіті  про стратегічну 
екологічну оцінку, розглянуті заходи  із 
забезпечення екологічної безпеки  та 
покращення здоров’я населення.

2) Орган, що приймає рішення про 
затвердження документа державно-
го планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, – Обухівська  міська  
рада Київської області.

3  Передбачувана процедура громад-
ського обговорення, у тому числі: 

а) дата початку та строки  здійснення 
процедури: від 4 січня 2021 року і три-
ває до 4 лютого 2021 року (30 днів).

б) способи  участі громадськості: на-
дання пропозицій і зауважень у письмо-
вому вигляді, а саме на поштову адресу: 
вул. Київська, 10, м. Обухів, Київська обл., 
08700 та на офіційному сайті Обухівсь-
кої міської ради  та електронному ви-
гляді, а саме на електронну скриньку 
–vykonkom@obciry.gov.ua.

в) дата, час  і місце проведення гро-
мадських слухань: громадські слухання 

відбудуться 29 січня 2021 року о 12:00 
у приміщенні Обухівської міської  ради  
Київської області: вул. Київська, 10, м. 
Обухів, Київська обл.

г) орган, від якого можна отримати  
інформацію та адреса, за якою можна 
ознайомитися з проектом державно-
го планування, звітом про стратегічну 
екологічну оцінку та екологічною ін-
формацією, у тому числі пов’язаною зі 
здоров’ям населення, що стосується 
документа державного планування –
Обухівська  міська  рада Київської об-
ласті та на офіційному сайті Обухівської 
міської ради  в мережі Інтернет за по-
силанням: https://obcity.gov.ua/

ґ) орган, до якого подаються заува-
ження і пропозиції, поштова та елек-
тронна адреса та строки  подання за-
уважень та пропозицій в електронному 
вигляді, а саме на електронну скриньку: 
вул. Київська, 10, м. Обухів, Київська обл., 
08700 та на офіційному сайті Обухівсь-
кої міської ради  та електронному ви-
гляді, а саме на електронну скриньку – 
vykonkom@obciry.gov.ua.

д) місцезнаходження наявної еколо-
гічної інформації, у тому числі пов’язаної 
зі здоров’ям населення, що стосуєть-
ся документа державного планування: 
Обухівська  міська  рада Київської об-
ласті.

4) необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо проек-
ту документа державного планування: 
відсутня,  оскільки  територіально на-
селений пункт знаходиться на значній 
відстані від межі сусідніх держав. 

В ідповідно до ст. 21 Закону Украї-
ни  «Про регулювання містобу-
дівної діяльності» та «Порядку 

проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під 
час  розроблення проектів містобудів-
ної документації на місцевому рівні», 
затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України  від 25.05.2011 № 555 
виконавчий комітет Обухівської місь-
кої ради  повідомляє що з 4 січня 2021 
року по  4 лютого 2021 року (включно) 
триватимуть громадські слухання щодо 
врахування громадських інтересів до 
проекту містобудівної документації на 
місцевому рівні «План зонування тери-
торії міста Обухів Київської області».

Дане повідомлення є підставою для 
можливого подання пропозицій до 
містобудівної документації на місце-
вому рівні «План зонування території 
міста Обухів Київської області». 

Інформація про мету, склад та зміст 
містобудівної документації:

«План зонування території міста 
Обухів Київської області» є містобу-
дівною документацією, розробленою 
на всю територію міста на основі Ге-
нерального плану відповідно Закону 
України  «Про регулювання містобудів-
ної діяльності», нормативно-правових 
актів державної влади, а також відповід-
но документів, що визначають основні 
напрямки  розвитку міста, охорони  та 
використання його культурної спадщи-
ни, навколишнього природного середо-
вища.  Мета містобудівної документації 
на місцевому рівні:

- регулювання планування та забу-
дови  території міста з урахуванням 
державних, громадських та приватних 
інтересів, раціональне використання те-
риторії; створення сприятливих умов 
для залучення інвестицій у будівництво 
шляхом забезпечення можливості ви-
бору інвестором найбільш ефективного 
виду використання земельної ділянки  
для містобудівних потреб;

- забезпечення вільного доступу гро-
мадян до інформації стосовно розвитку 
міста, взаємоузгодження інтересів гро-
мади  та інвесторів;

- забезпечення сумісності забудови  
окремих земельних ділянок з оточую-
чою забудовою;

- сприяння реалізації завдань дов-
гострокового розвитку міста з ураху-
ванням історико-культурної спадщини  
та екологічного стану та збереження 
об’єктів культурної спадщини.

В проекті містобудівної документації 
«План зонування території міста Обухів 
Київської області» визначаються умови  
і обмеження використання території 
міста, надається обґрунтування меж 
територіальних зон, встановлюються 
містобудівні регламенти, визначаються 
види  переважного та супутнього вико-
ристання земельних ділянок, граничні 
параметри  дозволеного будівництва в 
цих зонах.

План зонування території (зонінг) 
міста Обухів містить графічні та тек-
стові матеріали.

Відомості про замовника та розроб-
ника містобудівної документації на міс-

цевому рівні «План зонування території 
міста Обухів Київської області»:

1. Замовник: Виконавчий комітет 
Обухівської  міської ради  Київської об-
ласті.

2. Розробник: ТОВ «УКРГРУППРО-
ЕКТ», 03028, м. Київ, проспект Науки, 41, 
офіс  306.

3. Підстава розроблення: Рішення 
Обухівської міської ради  № 1458-61-VII 
скликання від 27.02.2020 року.

Інформація про місце та строки  оз-
найомлення з проектом містобудівної 
документації.

З містобудівною документацією 
«План зонування території міста Обухів 
Київської області» можливо ознайоми-
тися у строк з 4 січня 2021 року по 4 
лютого 2021 року (включно) у земель-
ному відділі  виконавчого комітету 
Обухівської міської ради  або у заступ-
ника міського голови  Цельори  В.В. за 
адресою: вул. Київська, 10, каб. 8, 1-й 
поверх, тел.: 5-02-64, 5-02-46, або на 
офіційному веб-сайті Обухівської місь-
кої ради  на головній сторінці у розділі 
«Новини» або obcity.gov.ua, розділ 
«Архітектура», підрозділ «План зонуван-
ня міста Обухів».

Демонстраційний  матеріал  містобу-
дівної документації буде розміщено  з 
4 січня  2021 року по  4 лютого 2021 
року (включно) в приміщенні виконкому 
Обухівської міської ради  за адресою: 
вул. Київська, 10, 1-й поверх каб. 6. та 
каб. 8.

Відомості про строк подання і строк 
завершення розгляду пропозицій:

Зауваження та пропозиції прийма-
ються від фізичних та юридичних осіб 
у строк з 4 січня 2021 року по 4 лютого 
2021 року (включно) виконавчим коміте-
том Обухівської міської ради, відповідно 
до Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час  розроблення проектів 
містобудівної документації на місце-
вому рівні, затвердженого Постановою 
КМУ № 555 від 25.05.2011 року.

Поштою на адресу: Виконавчий комі-
тет Обухівської міської ради, 84205, 
Київська обл.,  м. Обухів, вул. Київська, 
10.

В електронному вигляді: на електрон-
ну адресу: vykonkom@obcity.gov.ua.

Громадські слухання щодо розро-
блення плану зонування території міста 
Обухів Київської області відбудуться 29 
січня 2021 року о 12:00 годині у примі-
щенні Обухівської міської ради.

Інформація про результати  про-
ведення громадських слухань, щодо 
врахування громадських інтересів 
до проекту містобудівної документа-
ції на місцевому рівні «План зонуван-
ня   території міста Обухів Київської 
області» буде розміщена на офіційно-
му веб-сайті Обухівської міської ради  
https:// obcity.gov.ua, розділ «Архітек-
тура», підрозділ «План зонування міста 
Обухів».

Відповідальна особа – Заступник 
міського голови Цельора В.В.

Виконавчий комітет Обухівської  
міської ради Київської області

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОВТОРНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА  
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ 
ОЦІНКУ ПРОЄКТУ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ (ЗОНІНГ) МІСТА ОБУХІВ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПОВТОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПРОЄКТУ   
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ «ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОБУХІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

П роєкту рішення Обухівської 
міської ради  «Про затверджен-
ня Методики  розрахунку 

орендної плати  за майно комунальної 
власності Обухівської міської тери-
торіальної громади, Типового договору 
оренди  нерухомого комунального май-
на та Переліку підприємств, установ, ор-
ганізацій, що надають соціально важливі 
послуги  населенню Обухівської міської 
територіальної громади»

На виконання ст. 143  Конституції 
України, статті 16 Закону України  «Про 
оренду державного та комунального 
майна», пункту 24 статті 26 та статей 
59,  69, 73  Закону України   «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», ст.9 
Закону України  «Про засади  держав-
ної регуляторної політики  у сфері го-
сподарської діяльності», ст.15 Закону 
України  «Про доступ до публічної ін-
формації» управління економіки  ви-
конавчого комітету Обухівської місь-
кої ради  виноситиме на розгляд сесії 
Обухівської міської ради  проєкт рішен-
ня «Про затвердження Методики  роз-
рахунку орендної плати  за майно ко-
мунальної власності Обухівської міської 
територіальної громади, Типового дого-
вору оренди  нерухомого комунального 

майна та Переліку підприємств, установ, 
організацій, що надають соціально важ-
ливі послуги  населенню Обухівської 
міської територіальної громади».

Даний проєкт рішення розроблено 
з метою раціонального використання 
майна комунальної власності, переда-
ного в оренду, здійснення контролю, 
прозорості. 

Пропозиції та зауваження до проєк-
ту регуляторного акта та аналізу регу-
ляторного впливу будуть прийматись 
у письмовому вигляді від громадян, 
суб’єктів господарювання та їх об’єд-
нань, інформаційно-дорадчих органів 
протягом місяця з дня опублікування 
проєкту рішення на поштову адресу 
розробника: управління економіки  ви-
конавчого комітету Обухівської міської 
ради  (08700, м. Обухів, вул. Малишка, 6, 
тел. 5-02-22) або за електронною адре-
сою: ekonom_obuchivmeria@ukr.net.

Проєкт рішення та відповідний аналіз 
впливу регуляторного акта розміщені 
на сайті Обухівської міської ради. 

Начальник управління економіки
виконавчого комітету Обухівської 

міської ради А.М. Кондратюк                              

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

№ 34  (916) 

Вакансія:
- головний спеціаліст-юрисконсульт;
- головний спеціаліст сектору осіб з 

інвалідністю та ветеранів війни;
- головний спеціаліст сектору осіб з 

інвалідністю та ветеранів війни;
- провідний спеціаліст сектору об-

робки  документів.
 За довідками  звертатись: м. Обухів, 

вул. Каштанова, 13, корпус  1; служба 
кадрового забезпечення управління 
соціального захисту населення вико-
навчого комітету Обухівської міської 
ради. 

Телефон: 
(04572) 6-42-05, 
(044) 520-94-47.

Начальник управління Н. Циганок

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІ-
ТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ 
ВАКАНТНИХ ПОСАД ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Г оловне управління ДПС у 
Київській області  повідомляє, 
що  з 01 січня 2021 року за-

проваджуються  нові бюджетні рахун-
ки  для зарахування надходжень до  
державного та місцевих бюджетів. 

Нові бюджетні рахунки  сформовані 
Державною казначейською службою 
України  у зв’язку зі змінами  в ад-
міністративно-територіальному устрої 
населених пунктів України, відповідно 
до Постанови  Верховної Ради  Украї-
ни  від 17 липня 2020 року №807-ІХ 
«Про утворення та ліквідацію районів» 
і визначення адміністративних цен-
трів та затвердження територій тери-
торіальних громад відповідних обла-

стей.
Звертаємо увагу, що кошти, сплачені 

платниками  податків з 01.01.2021  
року на старі рахунки  за надход-
женнями  не будуть зараховуватись 
Казначейством, а повертатимуться 
платникам як нез’ясовані платежі.

Для зарахування платежів на нові 
бюджетні рахунки  та недопущення 
випадків помилкової їх сплати  надає-
мо реквізити  нових бюджетних ра-
хунків.

ГУ ДПС у Київськiй областi

З 01 СІЧНЯ 2021 РОКУ ДІЯТИМУТЬ НОВІ РАХУНКИ  
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ
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Приймаємо замовлення на оголошення та 
рекламу. Вартість 1 см2 – 15 грн (кольорова
реклама),  вартість 1 см2 – 10 грн (чорно-біле
оголошення). Передвиборна агітація, імід-
жеві статті, матеріали  на правах політичної 

реклами  вартість 1 кв. см. площі на кольо-
рових сторінках – 30,00 грн. Передвиборна 
агітація, іміджеві статті, матеріали  на правах 
політичної реклами  вартість 1 кв. см. площі 
на чорно-білих сторінках – 30,00 грн.
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COVID-19
м. ОБУХIВ

за весь перiод карантину, станом на 30.12.2020 р.

№ 1  (916) 

З 21 вересня 2020 року в м. Обухів введено «помаранчеву» зону епідемічної 
безпеки, а в селах громади  – залишається «жовта». Діють відповідні обмежу-
вальні протиепідемічні заходи.

В Обухівському районі та місті 
Обухів за 2020 рік виникло 537 
пожеж, протягом 2019 року – 

592. Загинула 1 людина, за 2019 рік – 5 
осіб. Постраждало восьмеро (як у 2019, 
так і в 2020 роках).

Рятувальники  закликають дбати  про 
пожежну безпеку своїх будівель, транс-
портних засобів та не провокувати  
пожежі на відкритих територіях (лісах, 
подвір’ях, сміттєзвалищах, сміттєвих ба-
ках тощо).

Серед значних минулорічних пожеж 
варто згадати  серйозні пожежі, які ста-
лися в магазині «Шурупан» та на під-
приємстві «Тарком Екосервіс», де, на 
щастя, ніхто не загинув, але на «Тарком 
Екосервіс» постраждали  працівники.

Рятувальники  часто залучались до 

ліквідації наслідків негоди  та задіюва-
лись на значних ДТП, яких, на жаль, було 
багато.

Вкотре хочемо нагадати, що саме 
відповідальність рятує життя і залежно 
від ваших дій часто залежить не лише 
збереження майна, а й найголовнішого 
– життя.

Рятувальники  своєю чергою мак-
симально намагаються інформувати  
і нагадувати  населенню не лише про 
правила, за допомогою яких можна 
уникнути  біди  у вигляді пожежі, а й ак-
центують увагу на НС, які трапляються, 
з метою запобігання їх виникненню в 
майбутньому.

Обухівський РС ГУ ДСНС України  
у Київській області

Н агадуємо вам про додаткові 
протиепідемічні обмеження на 
території Обухівської міської 

територіальної громади, які діятимуть з 
8 по 25 січня 2021 року.

Відповідно до Протоколу №43  по-
зачергового засідання комісії з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій виконавчо-
го комітету Обухівської міської ради  
від 17 грудня 2020 року на території 
Обухівської міської територіальної гро-
мади  встановлюється з 19 грудня 2020 
року по 28 лютого 2021 року карантин.

Додатково до обмежувальних проти-
епідемічних заходів, передбачених пун-
ктом 3  цього Протоколу, в період з 00 
годин 00 хвилин 8 січня 2021 року до 
00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 року 
на території Обухівської міської тери-
торіальної громади  Київської області 
забороняється:

• приймання відвідувачів суб’єктами  
господарювання, які провадять діяль-
ність у сфері громадського харчуван-
ня (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 
діяльності з надання послуг громадсь-
кого харчування зі здійсненням адрес-
ної доставки  замовлень, замовлень на 
винос  та закладів громадського харчу-
вання в аеропортах;

• приймання відвідувачів у торго-
вельно-розважальних центрах, крім 
приймання відвідувачів у закладах, 
визначених у підпункті 4 цього пункту;

• приймання відвідувачів в інших за-
кладах розважальної діяльності;

•  приймання відвідувачів суб’єктами  
господарювання, які провадять діяль-
ність у сфері торговельного і побутово-

го обслуговування населення, крім:
– торгівлі виключно товарами, що 

належать до продуктів харчування, на 
торговельних площах, не менш як 60 
відсотків яких призначено для торгівлі 
продуктами  харчування, лікарськими  
засобами, виробами  медичного при-
значення, засобами  гігієни, засобами  
зв’язку, ветеринарними  препаратами, 
кормами, насінням, засобами  захисту 
рослин. Торговельна діяльність інши-
ми  групами  товарів може відбуватися 
лише зі здійсненням адресної достав-
ки  замовлень;

– торгівлі пальним;
– провадження діяльності з надання 

фінансових послуг, діяльності фінансо-
вих установ і діяльності з інкасації та 
перевезення валютних цінностей, діяль-
ності операторів поштового зв’язку, а 
також медичної практики, ветеринар-
ної практики, діяльності автозаправ-
них комплексів (без зон харчування), 
діяльності з технічного обслуговування 
та ремонту транспортних засобів, перу-
карень та салонів краси  за попереднім 
записом;

• діяльність ринків, крім продовольчої 
групи  товарів.

Із повним текстом Протоколу №43 по-
зачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надз-
вичайних ситуацій виконавчого комітету 
Обухівської міської ради від 17.12.2020 
можна ознайомитись на офіційному сай-
ті Обухівської міської ради за посилан-
ням: obcity.gov.ua/operativna-informaciya-
uvaga-koronavirus/

РЯТУВАЛЬНИКИ ОБУХІВЩИНИ ІНФОРМУЮТЬ УВАГА!  
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ОБУХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

П оліція Обухівщини  розпочала 
кримінальне провадження за 
фактом порушення правил ка-

рантину в місцевому кафе.
Співробітники  Обухівського відділу 

поліції проводять рейди  та перевіря-
ють дотримання карантинних обмежень 
суб’єктами  господарювання та грома-
дянами.

Так, під час  чергової перевірки  пра-
воохоронці виявили, що в Обухові пра-
цює кафе та приймає відвідувачів, всу-
переч вимогам карантину.

Крім того, в даному закладі прода-
вали  значну частину алкоголю без ак-
цизних марок та здійснювали  продаж 
спиртного на розлив без відповідних 
документів.

Алкоголь сумнівної якості поліцейські 

вилучили  для встановлення його по-
ходження.

За даним фактом відкрито криміналь-
не провадження за ч. 1 ст. 325 (Пору-
шення санітарних правил і норм щодо 
запобігання інфекційним хворобам та 
масовим отруєнням) Кримінального ко-
дексу України.

Також на посадову особу складено 
протокол про адміністративне правопо-
рушення за ч. 1 ст. 44-3  (Порушення 
правил щодо карантину людей) КУпАП. 
Адмінматеріал поліція скерує до суду 
для прийняття остаточного рішення.

Поліція закликає підприємців дотри-
муватись вимог карантину та не нара-
жати  на небезпеку своїх клієнтів. 

Обухiвський вiддiл полiцiї ГУНП в 
Київськiй областi

ЗА ПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

З метою запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій, пов’я-
заних із загибеллю людей на 

водних об’єктах, рятувальники  інфор-
мують та наголошують, що виходити  на 
лід наразі небезпечно: крига не набра-
ла потрібної товщини, а нестійка пого-
да створює пряму загрозу для життя та 
здоров’я людей, які виходять на лід.

Так, від початку нового 2021 року на 
водоймах країни  загинуло щонаймен-
ше 10 людей.

Шановні громадяни, пам’ятайте про 
таке:

• виходити  на лід можна тільки  за 
стійкої морозної погоди;

• забороняється виходити  на кригу, 
товщина і міцність якої вам невідомі;

• переходити  водойми  потрібно в 
спеціально позначених і обладнаних 
для цього місцях;

• забороняється спускатися на ли-

жах з крутого берега на неперевірений 
на міцність і товщину лід;

• забороняється збиратися на кризі 
великими  групами  в одному місці;

•  не можна виходити  на лід: у міс-
ці з’єднання річок; у випадку швидкої 
течії річки  у цьому місці; за наявності 
вмерзлих у лід дощок, палиць та інших 
предметів; у випадку різного забар-
влення льоду; під час  сильного пере-
паду температури  й потепління;

• не вживайте спиртні напої біля во-
дойм;

• пильнуйте за дозвіллям дітей та по-
яснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Якщо з вами сталася надзвичайна подiя, 
або ви стали свiдком такої, — не зволiкай-
те, телефонуйте до Служби порятунку за 
номером 101!

Обухівський РС ГУ ДСНС України у 
Київській області
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