
ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИИ KOMITBT

розпорядхtЕнняNь И

вiд 24 сiчня 2022 року

Про скликаннlI засiдання Виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi ради КиiвськоТ
областi

м. Обухiв

Вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42, cTaTTi 5З Закону Украiни
кПро мiсцеве самоврядування в Украiни)), на пiдставi Регламенту ВиконавLlого
KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради VIII скликання, затвердженого рiшенням
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради КиiвськоТ областi вiд 02.1,1.202l
}lb 51б

l. Скликати засiдання Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради
Киiвськоi областi о 10.00 годинi 08 лютого 2022 року в примiщеннi Обухiвськоi
MicbKoi ради за адресою: м. Обухiв, вул. Киiвська, 10.

2. .Що порядку денного засiдання внести питання у вiдповiдностi з

додатком
З. Керуючому справами ВикЪнавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради:

- довести дане розпорядження до вiдома членiв виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoT ради;

- на засiдання виконавчого KoMiTeTy запросити нач€Lпьникiв управлiнь,
вiддiлiв Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради.

4. Контроль за виконанням
керуючого справами Виконавчого KoMi
рогозу.

Заступник MicbKo
дiяльностi вико
Обухiвськоi Mi

розпорядження покласти на
iвськоi мiськоi ради BiKTopa

Рогоза

одимир LlЕЛЬОРА
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Щодаток
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (проскт)

засiдання виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоi ради
вiд 08.02,2022 (10.00 год)

1. Про хiд виконання Програми соцiа-ltьно-економiчного i культурноГО роЗВиТКУ
Обухiвськоi MicbKoi територiа;rьноi громади на202|-2025 роки за2021 piK.

2. Про хiд виконаннrI Програми управлiння майном комунальноi власностi
Обухiвськоi MicbKoT територiальноi громади на 202|-2025 роки за 2021 piK.

3. Про хiд виконання комплексноi програми <Турбото ОбухiвсьКОI мiсьКОi
територiаrrьноТ гром ади на 202| -2025 роки за 2021 piK.

4. Про хiд виконання Програми надання фiнансовоi пiдтримки гроМаДсЬКиМ

органiзацiям, якi дiють на територiТ Обухiвськоi мiськоi територiальноi громади
на202|-2025 роки за 2021 piK.

5. Про хiд виконання Програми з питань благоустрою на територii ОбухiвськоТ
MicbKoT територiальноi громади на 2021-2025 роки за202l piK.

6. Про хiд виконання Комплексноi Програми з питань будiвництва, реконстрУкцii,
капiтального ремонту об'ектiв комунальноi власностi Обухiвськот Micbkoi
територiаrrьноi громади Киiвськоi областi на202|-2025 роки за2021 piK.

7. Про хiд виконання Комплексноi Програми утримання та розвитку вулиць 1дорlг
комун€rльноi власностi населених пунктiв Обухiвськоi MicbKoi територiа:rьНОi

громади КиiвськоТ областi на2021-2025 роки за2021 piK
8. Про хiд виконання MicbKoi цiльовоi Програми вiдзначення дерЖаВнИХ Та

професiйних свят, ювiлейних дат, представницькi видатки, заохочення та ЗасЛУги

перед Обухiвською мiською територiальною громадою на 202|-2025 РОКИ За

202l piK.
9. Про хiд виконання MicbKoi цiльовоi Програми iнформуваннrl громадськостi ЩоДО

дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування у MicTi Обухiв на 202|-2025 роКи
за 202t piK.

l0. Про хiд виконання цiльовоi Програми культурно-мистецьких ЗахоДlВ на

територii Обухiвськоi MicbKoi територiа-гrьноi громади на202\-2025 роки за2021
piK.

1 1. Про хiд виконання MicbKoi цiльовоТ Програми розвитку молодiжноТ

полiтики, фiзичноi культури i спорту на територii Обухiвськоi мiськоi
територiальноi громади на 2021-2025 роки за2021 piK.

12. Про хiд виконання I_{iльовоi програми розвитку та фiнансовоi пiдтРимки
закладiв охорони здоров'я, Що надають медичну допомоry на територii
Обухiвськоi MicbKoi територiа_гrьноi громадинана2021-2025 роки за202l piK.

13. Про хiд виконання MicbKoi цiльовоi Програми пiдтримки ciM'T та
забезпечення прав дiтей кНазустрiч дiтям>> на територii Обухiвськоi мiськоi
територiа-гrьноi громади на 2021-2025 роки за2021 piK.

|4. Про хiд виконання Комплексноi програми охорони навколишнього
природного середовища на територii Обухiвськоi MicbKoT об'еДНаНОТ

територiа-гrьноТ громади на 202|-2025 роки за2021 piK.

15. Про хiд виконання цiльовоТ Програми захисту населення i територiй

ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноi громади вiд надзвичаЙних ситУацiЙ
техногенного та природного характеру на 20l 8-2022 роки за2021 piK



16.

l

lПро хiд виконання Щiльовоi Програми енергозбереження
енергоефективностi та реформування i розвитку житлово-комун€Lльного
господарства на територii Обухiвськоi мiськоi територiа.пьноТ громади на 202I-
2025 роки за2021 piK.

17. Про хiд виконання Програми спiвфiнансування робiт з peкoнcTpyKuiT,
капiтального ремонту та технiчного переоснащенЕя багатоквартирних житлових
будинкiв MicTa Обухова на202|-2025 роки за2021 piK.

18. . Про пiдсумки виконання Програми сприяння створення та дiяльностi
об'сднань спiввласникiв багатоквартирних булинкiв на територiI Обухiвськоi
мiськоI ради на202|-2025 роки за2021 piK.

19. Про хiд виконання Програми реконструкцii та булiвництва iнженерно-
транспортноi iнфраструктури та соцiальноi сфери Обухiвськоi MicbKoT об'еднаноi
територiальноi громади Киiвськоi областi Ha202I-2025 роки за2021 piK.

20. Про хiд виконання MicbKoi цiльовоi Програми <<Безпечне MicTo Обухiв> на
202|-2025 роки за2021 piK.

Про хiд виконання Micbr<oT цЬовоТ Пргралла iз забезпечення громадського
ку на територii Обухiвськоi MicbKoT ради на2021-2025 роки за2021 piK,
Про схв€Lпення звiту про виконання бюджету ОбухiвськоТ MicbKoT

територiальноi громади на 2021 piK.
2З. Про розгляд зzLf,ви фiзичноi особи пiдприемця Агапова Миколи

Володимировича щодо розмiщення об'екту виТзноТ торгiвлi на територiТ MicTa
Обухова по вулицi Каштановiй, 2З-А та погодження режиму роботи.

Обухова та погодження режиму роботи.
25, Про внесення змiн до договору оренди гiдротехнiчноi споруди

(нерухомого майна комун€lльноi власностi територiальноi громади Копачiвськоi
сiльськоi ради) вiд 18.10.201б ЛЬб/н.

26, Про продовження договору оренди на нерухоме майно, що належить до
комун€LльноТ власностi Обухiвськоi MicbKoi територiаrrьноТ громади.

27. Про передачу в оренду нерухомого майна, що н€Lпежить до комунальноТ
власностi ОбухiвськоТ MicbKoT територiа;lьноТ громади КиТвськоТ областi.

28. Про утворення KoMiciI з питань перевiрки паспортiв маршрутiв регулярних
спецiальних перевезень умовам перевезень на мiських; примiських автобусних
маршрутах, шо не виходять за межi територii Обухiвськоi MicbKoT територiальноТ
громади та погодження паспортiв.

- 29. Про визначення об'ектiв, видiв суспiльно-корисних робiт та пiдприсмств i
органiзацiй для направлення правопорушникiв, на яких судом накладено
адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та суспiльно-корисних
робiт.

30. Про видiпення коштiв.
3 1 . Про передачу квартири у спiльну часткову власнiсть i видачу свiдоцтва про

право власностi.
З2, Про взяття на квартирний облiк |ромадян Обухiвськоi мiськоi

територiальноi громади.
зЗ. Рiзне.

2l.
поряд


