
 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА                 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 
 

25 листопада  2021 року                                                            № 454 - 17  - VІІІ 

 
Про внесення змін до рішення Обухівської  

міської ради Київської області від 01.10.2021  

№402-14-VIII «Про утворення комісії з питань  

перегляду діючих регуляторних актів на  

території Обухівської міської територіальної  

громади Київської області та затвердження  

Порядку роботи  комісії» 

 

У зв’язку із кадровими змінами, з метою проведення перегляду діючих 

регуляторних актів, прийнятих Обухівською міською радою Київської області, 

щодо відповідності їх положень принципам державної регуляторної політики, 

відповідно до листа Київської обласної державної адміністрації від 12.05.2021 

№2228/02/24.02.02-2021, на виконання Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 2 

частини 1 статті 26, підпунктом 14 пункту 6-1  прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту 

 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА  

В И Р І Ш И Л А  : 
 

1. Внести зміни до рішення Обухівської міської ради Київської області від 

01.10.2021 №402-14-VIII «Про утворення комісії з питань перегляду діючих 

регуляторних актів на території Обухівської міської територіальної громади 

Київської області та затвердження Порядку роботи комісії» в частині зміни 

складу комісії, виклавши його в новій редакції, додається.  

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради 

Максима САВЕНКА та постійну комісію Обухівської міської ради з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

Обухівський міський голова                                        Олександр ЛЕВЧЕНКО                

 
 

Додаток до рішення  

Обухівської міської ради Київської області 



від 25.11.2021  № 454 - 17 - VІІІ 
 

СКЛАД 

комісії з питань перегляду діючих регуляторних актів на території 

Обухівської міської територіальної громади  

Київської області 

 

САВЕНКО  Максим Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради – голова комісії; 

ДАНШИНА Ірина Віталіївна (у разі відсутності – представник управління 

економіки), начальник відділу торгівлі, побутового обслуговування та захисту 

прав споживачів управління економіки Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради Київської області - секретар комісії; 
 

Члени комісії: 

ГРИЩЕНОК Наталія Володимирівна, депутат Обухівської міської ради 

Київської області (за згодою). 

КУЧМА Олена Михайлівна (у разі відсутності - представник юридичного 

відділу), головний спеціаліст юридичного відділу Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради Київської області; 

ПРОЦУН  Світлана Миколаївна, депутат Обухівської міської ради Київської 

області (за згодою); 

СМИКОВСЬКИЙ Андрій Леонідович, депутат Обухівської міської ради 

Київської області, голова постійної комісії Обухівської міської ради з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, фізична 

особа – підприємець (за згодою); 

СТРІЛЕЦЬ Анатолій Васильович (у разі відсутності – представник земельного 

відділу), начальник земельного відділу Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради Київської області; 

ТАРАН  Віктор Олександрович, голова ради підприємців при Виконавчому 

комітеті Обухівської міської ради Київської області, директор ПП «Світ» (за 

згодою); 

ЩЕГОЛЕНКО Наталія Олександрівна, депутат Обухівської міської ради 

Київської області (за згодою); 

ЯЦУН Богдан Іванович, депутат Обухівської міської ради Київської області, 

голова постійної комісії Обухівської міської ради з питань комунальної 

власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, 

транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури (за згодою); 

ШПИНЬОВ Леонід Юрійович – начальник Центрального відділу Державної 

регуляторної служби України (за згодою). 
 

Секретар Обухівської міської ради  

Київської області                                                                       Сергій КЛОЧКО 
 

Начальник управління економіки 

Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради Київської області                                                Аліна КОНДРАТЮК 

 


