
ОБЖIВСЬКА МIСЪКА Р.ДДА
киiвськс! 0БлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KCMITET

РОЗПОРЯДiКЕНН ЯNчjР
вiд 25 листопада 2021 року

Про скликаннrI засiдання Виконавчого
KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi р4ди КиТвськоТ

r,i. Обухiв

областi

Вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42, cTaTTi 5З Закону Украiни
<Про мiсцеве сzIмоврядування в Уrраiн!!)), на пiдставi Регламенту Еиконавчого
KoMiTery ОбухiвськоТ мiськоi ралi,r VIII !кл}lкання. затвердженог,f рiurенням
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради Киiвськоi областi вiд 02. ||.202l
Ns 51б

]. Скликати засiдання Викоr;е:ч:,гс r..optiTcTy Сбр:iвсlкоi t,li,эъкоТ ?ади
КиiЪськоi областi о 10.00 годинi С9 грулllr 2J2| рс}:у в приглiщэннi Э5yxiBcbKoi
MicbKoT ради за адресою: м. Обухiв, вул. КиТвська, lC.

2. Що порядку денного засiдання внести питання у вiдrrовiдностi з
додатком

3. Керуючому справами Виконавчоiо KaMiTeTy Обухiвсьt,оТ MiciKgТ рltди:
- довести дане розпорядження до вiдоlиа членlв виконавчсг) ком тету

Обухiвськоi MicbKoT ради;
- на засiдання виконавчого KoMi,reTy запроситиначальникiв управлiнь,

вiддiлlв Виконавчого KoMiTery ОбухiвськоТ MicbKoi ради.4. Контроль за виконанням цього розпорядження п{)класти на
керу}очого справами Виконавчого KcMlTeTy Обухiзськоi MicbKoi р rди BiKTopa
рогозу

Обухiвський Mi ()"liексачl,р Л Е ВЧ'],Кс

Рогоза



Дсдаток
порядок дЕнниЙ (про€Itт)

засiдання Виконавчого KoMiTeTy Сбухiвськоi MicbKoT paiill

09.|2.2a2i (:0.0J гсд)

1. Про схвulлення проскту Програми соцiа;rьно-економiчного та культурного
розвитку Обухiвськоi MicbKoi територiальноi |ромади на2а22 ptK .

,Щоповiдае: Кондратюк А.М. нач€шьник управлiння економiки
виконавчого комi,геry MicbKoT ради.
2. Про схваJIення проекту кошторису витрат rra фiнансуваннrl гtроеь:тiв в рамках
Програми реалiзацii громадського бюджету на теDиторiТ Обухiв,эr,коi MicbKoT
територiа-гrьноf громади на202|-2025 роки в 2022 poui.

,Щоповiдае: Кондратюк А.М. начаJIьник управ,riння економiки
виконавчого KoMiTery MicbKoT ради.
3. Про схв€Lпення проекту кошторису витрат на фiнансуваннrl прое[,тiв в рамках
Програми <Шкiльний бюджет r{астi на територiТ Объхiвсзr,оi MicbKoi
територiальноi громади на 2020 - 2024 рOки)) в 2022 роцi,

,Щоповiдае: Кондратюк А.М. начальник управлiння економiки
викоIIавчого KoMiTery MicbKoi ради.
4. Про схваIIення проекту кошторису витрат на фiнансування захо.liв Програлли

управлiння маЙном комунальноi власноýтi Обухiвськоi MicbKoT територiальноi
|ромади на202|- 2025 роки в2022 роцi.

,Щоповiдае: Кондратюк А.М. нач€Llrьник управ;riння економiки
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради.
5. Про схв€Iпення кошторису витрат._на фiнансування заходiв Програми розвитку
малого i середнього пiдприемницт,Ьа на територii Обухiвсы.оi rrцiськоi
територiальноi громади на 202I - '2022 рс;ки на 2022 piK.

,Щоповiдае: Кондратюк А.М. начаltь!{ик yrlpaB liнняi економiки
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради.
6. Про"схвzLпення Програми залучення iнвестицiй та полiпшеннrl iнвестицiйного
клiмаry на територii Обухiвськоi MicbKoT територiальноi грома.ци Киiвськоi
областi на 2022 - 2025 роки.

,Щоповiдае: Кондратюк А.М. нач€Lпьник fпpaB;riHHrr економiки
вико}Iавчого KoMiTery MicbKoT ради.
7. Про схв€rлення проектiв кошторисiв комплексноi проtрами кТурбота>, Обухiвськоi мiськоi територiальноi громади на 2021-2025 роки на'2022 piK.

.Щоповiдае: L{иганок FI.A. - нач.ulьник управлiння соцiального захисту
населенFIя виконавчого KoMiTeTy .vticbKoТ эади
8. Про схв€Lllення проекту кошторису ilрограiми надання фiнансово lriдцэлlмки
громадським органiзацiям, якi дiють на територii Об_.rхiвськоi MicbKoi
територiагrьноi громади, на202|-2025 роки на2022 piK.

,Щоповiдае: L{иганок FI.А. - начапъник управлiння соriiаль:Iого захисту
населення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT пади.
9. Про схв€Lпення проскту кошторису Прilграми спiвфiнаrIс}вz:Еня рс,бiт з

реконструкцii, капiтального ремонт)/ та технiчного переоснащення



багатоквартирних житлових булинкiв Обухiвськоi MicbKoT територiальноi
|ромади Ha202l -2025 роки на2022 piK,

,Щоповiдае: Шевченко Л.М. - нЁlчаJIьник вiддiлу житлово-коvун€Lпьного
господарства та транспорту виконавчоI,о KoMiTeTy MicbKoi радLi.
10. Про схвЕLпення проекту кошторису Програми сrrрияннll створення та
дiяльностi об'еднань спiввласникiв баr,атоквартирних будиltкiв на територii
Обухiвськоi MicbKoI територiальноi громади на 202i - 2а25 роки на 2022 piK.

,,Щоповiдае: Шевченко Л.М. - начаJIьник вiддiлу житJово-r с\4уII€lльi{ого
господбрства та транспорту виконавчого KoMiTeTy MicbKoi радI].
1 l. Про схв€lлення проекту кошторису Програми енергозбереження i
енергоефективностi та реформування i розвитку житлово-комунЕLльного
господарства на територii Обухiвськоi MicbKoi територiальноi гроN,tади Ha202l-
2025 роки на2022 piK.

.Щоповiдае: Шевченко Л.М. - начапьник вiддiлу житлово-комун€tльного
господарства та транспорту виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради.
|2. Про схвЕшIен}ц про€кту кошторису Програми з питань благоустрою на
територii ОбухiвськоI MicbKoi територiапьноТ I1ромади на202|-2025 роки на2022
piK.

Доповiдае: Вяхiрсв М.О. - заступнttк MicbKoIo голови.
13. Про схваленнrI проекту кошторису Програми забезпечення ро:зроблення
мiстобудiвноi документацii MicTa Обухова та сiльських населених гlунктiв
ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноТ громади на 2021 -2025 роки на 2022 р\к.

,Щоповiдае: Щельора В.В. - заступник мiського голови.
|4. Про схв€Lпення проекту кошторису Комплексноi пlрограI\1и охорони
навколишнього природного середовища на територiI Обухiвськоi MicbKoi
територiальноi громади на 202|-20?5 роки Ha2022piK.

.Щоповiдае: Щельора В.В. - застуПнtлк мiського голови.
15. Про схвапення проекту кошторису Програми утримання та розвитку вулиць
i дорiг комуна"llъноI власностi населених пунктiв Обl,хiвсrкоТ мiськоi
територiа-тrьноi громади Киiвськоi областi на202|-2025 роки на 2022 piK.

.Щоповiдае: Вяхiрсв М.О. - заступник MicbKoIo голови.
16. Про схвt}лен}ul проекту кошторису Програми з питань будiвництва,
реконструкцii, капiтального ремонту об'сктiв комунальноi власностi Обухiвськоi
MicbKoi територiальноi громади Киiвськоi областi на2021,-2025 рок { яа2022 piK.

Щоповiдае: Вяхiрев М.О. - заступIrик мiського голови.
|7. Про схваленнrI проекту кошторису MicbKoi цiльовоi Пtrlограми розвитку
молодiжноi полiтики, фiзичноТ культури i спорту на територiТ Обухiвськоi
MicbKoi територiальноi громади на 2021-2С25 роки на2022 рiк.

,.ЩОповiдае: ТIlgзцgцко Д,В. _ заступник мiського голови.
18. Про схваJIення проекту кошторис)/ Комплексноi Програмлr культурно-
мистецьких заходiв на територiТ Обухiвськоi MicbKoi територiалrьнtli громади на
2021-2025 роки на 2022 piK.

.ЩОпОвiдае: IIIgзqgнко Д.В. _ заступник мiського голови.
19. Про схвtlлення проекту кошторису комплексноI Програми iнформування
|РоМаДсЬкостi щодо дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування на територii
Обухiвськоi MicbKoi територiальноТ громади Ha202l- 2025 poкr{ на .l(l22 piK.

.ЩОПОвiдае: ТIIgз,Igнко Д.В. _ застуг11ик мiського голови.



20. Про схв€Lllення проекту кошторису комплексноТ Програми вiдзначення
державних та професiЙних свят, ювiлеЙних дат, видаткiв на представництво та
спiвробiтництва, заохочення та заспуги перед Обухiвськ,эьэ мiською
територiальною |ромадою Ha202I-2025 роки на2022 piK.

,Щоповiдае: II[евченко А.В. - заступник мiського голови.
21. Про схвапення просктiв додаткiв до Комплексноi програми розвитку та
фiнансовоi пiдтримки закладiв охорсни здоров'я, що нiiдаюiL медL{чну
допомоry на територii Обухiвськоi MicbKoi територiальноТ гроrчl&ýи .ц;l 2а21-'2025

роки на 2022 piK.

Щоповiдас: Шевченко А.В. - заступник мiського голови.
22. Про схв€tлен}ш про€кту кошторису Комплексноi Програми пiдтримки сiм'i
та забезпечення прав дiтей кНазустрiч дiтям> на територii ОбухiвськоТ MicbKoi
територiальноI громади на 202|-2025 роки на2022 piK.

.Щоповiдае: II[евченко А.В, - заступник мiського голови.
2З. Про схваленнrI про€кту кошторису [Iрограми захисту населен}{я i територiй
Обухiвськоi MicbKoi територiальноi громади вiд надзвичайних ситуацiй
техногенного та природного характеру на 20|8-2022 роки на2022 oiK.

.Щоповiдае: Ленда O.IVi. - завiдувач сектору з надзвичайних ситуацiй
та цивiльного захисry виконавчого KoltiTeTy MicbKoi ради.
24. Про схвалення проекту кошторису М.ськоi цiльовоТ ПрtлrраN,iи u{одо
забезпеченнrI дiяльностi депутатiв Обухiвськоi MicbKoT ради восьмс го скликання
на 2021-2025 роки на 2022 рiк.

.Щоповiдае: Клочко С.М. - секретар Обухiвськоi MicbKoT ради.
25. Про схвапення проекту кошторису MicbKoi цiльовоi Програми
спiвробiтництва Обухiвськоi MicbKoT ради з органiзацiями Br:eyKpaiHcbKoT
асоцiацii органiв мiсцевого самовр{дуваIIш та iншими органiзацjями Ha202l-
2025 роки на2022 piK.

,.Щоповiдае: Клочко С.М. - секретар Обухiвськоi мiськоi ради.
26. Про схвалення проекту кошторису Програми щодо матерiально - технiчного
забезцечення Обухiвськоi MicbKoT тери,lорiал-ьноТ виборчоi копtiсii ,)бухiвського

раЙонУ Киiвськоi областi поза виборчиid процесом мiсцевих вл борiз la 2(l|.2 рiк,
,Щоповiдае: Клочко С.М. - секретар Обухiвськоi MicbKoT ради.

27.I7ро схвалення проекту бюджету Обухiвськоi MicbKoi територiальноi |ромади

виконавчого KoMiTery MicbKoT ради.- 28. Про органiзацiю облiку дiтей дошкiльного, шкiльного BiK1, та yrHiB,
визначення територiй обслуговування закладами загальноi середньоi освiти
Обухi вськоi MicbKoi територiальноi громади КиiЪськоi областi.

,Щоповiдае: Коломiець О.Г. - началпьник управлiння освiти виконавчого
KoMiTery MicbKoT ради.
29, Про передачу в оренду нерухомого майна, що перебувас в спJративному
управлiннi Вiддiлу культури, нацiонzlпъностей та релiгiй виконавчого ltoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoi ради та належить до комун€LгIьноТ власностi Обухiвськоi
MicbKoi територiшrьноТ громади.

.Щоповiдае: Богданович T.I. - начальник вiддiлу культури, налiснальностей
та релiгiй виконавчого KoMiTeTy MicbKoi' ради.



30. Про затвердження iнформацiйних та технологiчних карток адмiнiстративних
послуг соцiалъного характеру, якi надаються управлiнням соцiа-ltьного захисту
населення Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi ради через I_(эlшр надання
адмiнiстративних послуг Виконавчого коллiтету ОбухiвсыtоТ lлiськоТ ради
киiъськоi областi

,Щоповiдае: I-{иганок Н.А. - начzllтьник управлiння соrliальаого захисту
населеннrI виконавчого KoMiTeTy шriськоТ оади.
З 1. Про розгJuIд заяви фiзичноi особи пiдприемця .\гап эllа Маlсоли
Володимировича щодо розмiщення об'скту виiзноТ тор:,iвлi _,{а TeDllTopii шiiста
Обухова по вулицi 8-го Листопада,26-Ь та lrогодження режиму роботи.

,Щоповiдае: Кондратюк А.М. нач€шьник управлiння економiки
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради.
З2. Про розгляд заяви фiзичноi особи пiдприсмця Агапова Миколи
Володимировича щодо розмiщення об'екту виiзноТ торгiвлi на терjlторii MicTa
Обухова по вулицi Каштановiй, 2З-А та погодження режиму роботiа

!оповiдае: Кондратюк А.М. нач€шIьник управлiння економiки
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради.
3З. Про розгJIяд зzlяви фiзичноТ особи - пiдприемця Бiдник Iрини Ва,:илiвни щодо
розмiщенrrя об'екry виносноi торгiвлi промис"цовими товарами на територii MicTa
Обухова (поруч з магазином NЬ57 по вулиLli Каштановiй" 1.1) та _Iогол;кення

режиму роботи.
Щоповiдае: Кондратюк А.М. начаJIьник управ;riння економiки

виконавчого KoMiTery MicbKoi ради.
З4. Про розгляд зЕlяви фiзичноТ оссби пiдприсмця Маriоли Тетяни
Володимирiвни щодо розмiщення i,имчасовоi рекJIамноТ стiйки компанii
<Ейвон> за адресою: MicTo Обухiч, вулиця Кашт,анова (бiля Приватбанку) та
погодження режиму роботи

,Щоповiдас: Кондратюк А.М. нач€Lпьник управлiння економiки
виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради.
35. Про погодження Обухiвському водоIровiдно-каналiзацiйному lтiдприемству
ЗагальНовиробничих норм питомих ви,.рат пЕL,Iива, тепловсi та tлектричноi
енергii на2022 piK.

.Щоповiдае: Шевченко Л.М. - начаJIьник вiддirry житлово-комунЕtльного
господарства та транспорту виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради.
36. Про затвердження норм мiсячного споживання питноi водI, споживачам
Обухiвського водопровiдно-каналiзацi йrrого пiдприемстза на 2022 р',к.- Доповiдае: Шевченко Л.М. - начаJIьник вiддiлу житлово-комун€Lпьного
господарства та транспорту виконавчого KoMiTeTy MicbKoT радLi.
З7. Про встановлення лiмiту використання води та вiдведення стiчних вод
абонентами Обухiвського водопровiдно-каналiзацiйного пiдприеI\,{ства на2022
piK.

.Щоповiдас: Шевченко Л.М. - начаJIьник вiддiлу житлово-комун€Lльного
господарства та транспорту виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради.
38. Про встановлення Комуна_гrьному пiдприемству ОбухiвськоТ MicbKoT ради
<Обухiвтеплотрансбудп скоригованого тарифу на транспортування тепловоi
енергii виробленоI ТОВ (ТЕПЛОЕШРГОПОСТАЬ).



,Щоповiдае: ТIIевченко Л.М. - начаJIьник вiддirгу житлово-комунaльного
господарства та транспорту виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради.
З9. Про встановлення Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
кТЕПЛОЕШРГОПОСТАЧ> скоригованих тарифiв на послуги з постачання
тепловоТ енергii та постачання гарячоi води.

Доповiдае: Шевченко Л.М. - начаJIьник вiддiлу житлово-комунаJ]ьного
господарства та транспорту виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради.
40. Про погодження Товариству з обмеженою вiдповiдалыiiстю (ЛIСD
заг€UIьновиробничих норм питомих витрат паJIива, теп",tовоl eHepгiT та
електричноi енергi'i на202| - 2022 роки.

,Щоповiдае: Шевченко Л.М. - нач€Lпьник вiддiлу житлово-комуtIЕLпьного
господарства та транспорту виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради.
41. Про погодження Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю (Л[С) графiка
температурного режиму системи оп€LпенItя котельнi.

,Щоповiдае: IIIgз.Igнко Л.М. - начщIьник вiддiлу житлово-комунЕrльного
господарства та транспорту виконавчого KoMiTeTy MicbKoi радLr.
42.Про обрiзування, вид€lпення зелених насаджень в межах ОбухiвськоТ MicbKoT

територiальноi громади.

Доповiдае: Щельора В.В. - заступник мiського голови.
43. Про пiдсумки оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2021 роцi.

,,Щоповiдае: Жевага Ю.О. - нача_цьник служб" у спраtах дi:ей та ciM'T
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради.
44. Про уповноваження посадових осiб Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoT ради КиiЪськоТ областi на вчинення нотарiальних дiй.

,,Щоповiдае: Рогоза B.I. - керуючий справами виконавчого кошtiтету MicbKoi

ради.
45. Про видiлення коштiв.

,,Щоповiдае: Рогоза B.I. - керуючий справами виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради.
46. Про передачу квартири у спiльну часткову власнiсть Сторожуку С.М. та
Жаворонковiй ,Щ.С. (приватизацiю) i видачу свiдоцтва про право власностi,

,Щоповiдае: Голубець Н.М. в.о начапьника юридич}Iсго вiддiлу
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради.
47. Про передачу квартири у спiльну часткову власнiсть АндрiТвському Василю
Степановичу, АндрiТвськiй HiHi IBaHiBHi, Сударiковiй Тетянi Василiвнi
(приватизацiю) i видачу свiдоцтва про право власностi.

виконавчого KoMiTery мiськоi ради.
48. Про передачу квартири у власнiсть Максимовiй Н.В. (прlшатизацiю) i

видачу свiдоцтва про право власностi.

,Щоповiдае: Голубець Н.М. в.о начальника юридичного вiддiлу
виконавчого KoMiTery MicbKoT ради.
49. Про розгJIяд з€uIв та надання дозволiв на будiвництво та введенrul в

експлуатацiю об'ектiв.
,Щоповiдае: Щельора В.В. - заступник мiського голови.

50. Рiзне.


