
ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДЛ
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

м. Обухiв

cTaTTi 53 Закону УкраТни

Регламенту Викоtlаtsчого
затвердженого рiшенням

КиТвськоТ обrrастi вiд

Олександр JIЕВЧЕFIКО

розпоряджЕнняNb {а/

в\д24 грудня 2021 року

Про скликання засiдання Виконавчого

no*ir.ry ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ

областi

Вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42,

кПро мiсцеве самоврядування в УкраТни)), на гriдстаrзi

norir.ry ОбухiвськоТ MicbKoT рали Vltl. скли.кання,

ВиконавчогО KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали

02.1 1 ,2021 Ns 5 16

1. СкликатИ засiданнЯ ВиконавЧого KoMiTeTy ОбуХiвськоТ MicbKoT радd

КиТвськоТ областi о 10.00 годиlti l1 сiчлrя 2022 року в примilценнi ОбухiвськоТ

MicbKoT Ради за адресою: м, Обухiв, вул, Киiвська, 10,

2'.Д.опоряДкУДенногозасiДанняВнесТипиТанняУвiдповiдностiЗ
оооu,1]'*еруючому 

справами Виконавчого KoMiT,eTy Обухiвсr,коТ MicbKoT рали:

- llовесl.и лаIIе розпбря,,tженtIя /to BiitoMa ч,llсllitз виконавчого

KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради' :_л-,, лл.IлллL.I
-НазасiДанняВИконаВЧоГокомiтетУЗаПросиТИ[I&Ч&JlЬЕlИКlВ

управлiнь, вiддiлiв Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ мiськоi ради,

4.КонтрольЗаВикоFIаI]няМI(I,оГороЗПоряД}кеНняПокласТи['ё
керуюЧоГосПраВамиRикоrIаВЧоГокомir.етУобУхiвськоТмiськоТралиВiк.гора
роГозу.

Обухiвський мiський голова

Рогоза



/{одаток

порядок /lЕIIниЙ (про€к,г)

засiДанняВиконавЧоГокомiтетУобУхiвськоТмiськоТрали

11.01 .2О22 (10,00 гол)

1.ПрохiдI]иконаIIняГ[рограмиреал.iзаuiТгромалсЬкоГобюлже.гУНа
територiт ОбухiвськоТ мiськоТ,..р",орiальгrотI-ро,u^" на2О2:I-2О25 роки за202|

lln,noo *'о виконання Пр.ограми "Ш::]"_::iлfгj};;^ *i:,' 
на територiТ

ОбухiвськоТ мiськоi територiальнот громади rra 2020 - 2О24 роки)) за202l piK,

3. Гlро ЗаТВерД)ItеНня iнформаrriйноТ 11,""1по"огiчноТ 
Kapl'oK /tJlЯ IIаДаr1IlЯ

адмiнiстративноI послуги з ресс,грашiт пасiки управлitlrtям еко}]омlки

Виконавчого KoMiTeTy Обухiвс"коi MiciKoi Ради КиТвськоТ областi,

4. Про пiдсумки розгJIялУ зI]ерненЬ громадян у Виконавчому комi,rе,гi

OOy*io.oKoT MicbKoT ради за2021 piK, 
ьних послчг, якi

5. l1po затвердження перелiку т,а тарифiв гlлат,tlих colilaJl

НаДаюТЬсяТериторiальtlимItенТроМI{аДанНясоtiiа.пt,ttихtIосЛУГобУхiвськоТ
*i.rnoT Ради КиТвсiкоТ областi на 2022 piK, 

... *поттl aq Yяr
6. про встановлення розмiру батiкiвсь_коi плати _:?л:|"ування 

дlтеи у

комунальних закладах oou,oi,*""T :-:ii:r 
,u органiзашitо харчування у

комунальних закJIадах загальнот середньоТ освi,ги на Т'еРИТОРiТ ОбУХiВСЬКОi

мiськоI r,.рrrо|iuльноТ.громади КиТвськоТ обласr,i nu 20]1p]l,

7, про внесення змitл до договору оренди "pl::j::"_,^ч,1:nu, 
ШiО НаЛеЖИТЬ

до KoMyHunr"oiunacHocTi Обухiвсь*от nni,unoT територiальноТ громади КиТвськоi

областi вiд 0t.04,20l9 J\b 46, r) п,р',lя'. обчхiвсьп
8. l1po обрiзуваrrtrя, ви/lалеIItIЯ зеJIеtIих tIаса/lжеIIь I] межах Обухiвськпi

мiсъкоi територiальноТ грома/tи 
:._. :_,Jлллл.л.,iйrrr.rч

g. Про затRерli}кення в новiй редакшiТ iнформаrtiйrrих та техI"lолоI-1I]LIих

карток адмiнiс"гративних . послуг, що надаються земеJIьI{им вlддlJIом

виконавч"." ;;;i;.ry OOy"iBcbKoii MicbKoT рали КиiвськоТ областi,

l?. fii: ЖЪ'tr;Ц:|i#Й" у власнiсть пе;tих J1.1'. (приtзатИЗаЦitО) i ВИЛаЧУ

свiдоцтва про право власнос,гi, 
)IIлгл ,.пплiтетч обчхiвськоТ Micb

12.ПровнесеннязмiнДорiшенняВиконавчогокомiтетуобУхiвськоТмiськоi
ради вiд 0з грудня 2!\g poly }Г9 696 <ПРО ПеРе/]аЧУ КВаРТИРИ У СПiЛЬНУ ЧаС'КОВУ

власнiсть ХрЬбет B.I\4., Хребет 
,г.I., Хреб,гу C,L (гrрива"гизаrtirо) i виДаЧУ

свiдоц,rва про право власностi>>,

13. Рiзне.


