
розпоряджЕнняль Гr
вiд 22 лютого 2022 року

Про скликання засiдання
KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT
областi

виконавчого
ради КиТвськоi

ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

:

l

м. Обухiв

Вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42, cTaTTi 53 Закону Украiни
uПро мiсцеве самоврядування в УкраТни)), на пiдставi Регламенту Виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ мiськоi ради VIII скликання, затвердженого рiшенням
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоi ради Киiвськоi областi вiд 02. | 1.2021
}lb 5lб

l. Скликати засiдання Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради
КиiЪськоi областi о 10.00 годинi l0 березня2022 року в примiщеннi ОбухiвськоТ
MicbKoi ради за адресою: м. Обухiв, вул. Киiвська, l0.

2. !о порядку денного засiдання внести питання у вiдповiдностi з

додатком
3. Керуючому справами Виксiнавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi ради:

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

- на засiдання виконавчого KoMiTeTy запросити начаJIьникiв управлiнь,
вiддiлiв Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
керуючого справами Виконавчого KoMiTeTy_ Обухiвськоi MicbKoT ради BiKTopa
рогозу

Заступник мiського
дiяльностi виконавч
Обухiвськоi MicbKoT

Рогоза

Максим ВЯхIРСВ



4.

5.

6.

порядок дЕнний (проект) 'ЩОДаТОК

засiдання Виконавчого koMiTeTy Обухiвськоi Micbkoi Ради
вiд l0.0З.2022 (l0.00 год)

1. Про схвалення проекту Комплексноi Програми пiдтримки розвитку системи
освiти Обухiвськоi Micbkoi територiальноi громади Китвськоi областi на2022-
2025 роки.

2. Про органiзацiю та проведення на територii ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноi
|ромади призову громадян Украiни на строкову вiйськову службу в KBiTHi-
червнi 2022 року.

з. Про внесення змiн до Положення про комiсiю для розгляду питань, пов'язаних iз
встановленням статусу деяким категорiям громадян.
Про передачу в оренду нерухомого майна, що наJIежить до комунальноi
власностi Обухiвськот Mi ськоi територiальноi громади Киiвськоi областi.
Про передачу в оренду нерухомого майна, що н€lJIежить до комунальноТ
власностi Обухiвськот MicbkoT територiаrrьнот громади Киiвськоi областi за
адресою: м. Обухiв, ВУЛ. Киiвська, l8 та П.осипенко,26.
про надання в оренду комун€шьного майна, що перебувае в оперативному
управлiннi та на балансi Вiддiлу ]культури, нацiональностей та релiгiЙ
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi Ради та н€UIежить до комуна_гtьноТ
власностi Обухiвськоi MicbKoi територiаrrьноТ громади.

7. Про продовження договору оренди на нерухоме майно, що перебувас в
оперативному управлiннi та на балансi Вiддiлу культури, нацiон€lльностей та
релiгiй Виконавчого koMiTeTy Обухiвськоi Micbkoi Ради та н€uIежить до
комун€Lльноi власностi Обухiвськоi MicbKoi територiальноТ гром адиi знаходиться
за адресою: вулиця П.Гудима, 2З, iело Перше Травня, Обухiвського району
КиiЪськоi областi та пiдлягае продовженню за результатами аукцiону

8. Про обрiзування, видutлення зелених насаджень в межах Обухiвсiкоi MicbkoT
територiальноi громади.

9. Про продовження договору оренди на нерухоме майно, що н€шежить до
комун€lльноi власностi Обухiвськоi MicbkoT територiа-гrьноi громади Киiъськот
областi, яке знаходиться за адресою: MicTo Обухiв, вулиця Каштанова, 28,
примiщення J\b 83, та пiдлягае продовженню за результатами аукцiону.

10. ПрО продовЖеннЯ договорУ орендИ на нерухоме майно, щО нЕUIежить до
комунzrльноi власностi Обухiвськqi Micbkoi територiальноi громади Киiвськоi' областi, i знаходиться за адресою: вулиця Василькiвська, 3l-a, село Ма.па
вiльшанка, Обухiвський район, Китвська область та пiдляга€ продовженню за
результатами аукцiону

1 l. Про надання в оренду нерухомого майна, що н€шежить до комунальноТ
власностi Обухiвськоi мiсьцоi територiаrrьноi громади Киiвськоi областi, i
знаходитьсЯ за адресою: вулиця Незалежностi, 66, село Красна Слобiдка,



Обухiвський район, Киiвська область та пiдлягае наданню в оренду за

результатами аукцiону
12. Про затвердження фiнансового плану Комунального пiдприсмства <<MicbKe

господарствоD на 2022 piK.
13. Про затвердження фiнансового плану Комунального пiдприемства

<Обухiврайтепломережа) на 2022 piK.
l4. Про видiлення коштiв.
l5. Про надання дозвоJIу ТОВ <Лiзинг Фармацiя) на розмiщення об'екта зовнiшньоi

рекJIами на фасадi будинку <АПТЕКА ОПТОВIД( IДН>, за адресою: вул.
КиiЪська, l09, примiщення J\b75, м. Обухiв, Киiвськоi областi.

1б. Про надання дозволу ТОВ (КОМФI ТРЕИД) на розмiщення об'ектiв зовнiшньоТ

рекJIами на фасадi булiвлi маг€вин вивiска (СОМFY>, банер кПРИВIТ comfy>,
за адресою: вул. КиiЪська,|07, м. Обухiв, Киiвськоi областi.

l7. Про видiлення коштiв.
l8. Про передачу квартири у спiльну часткову власнiсть i видачу свiдоцтва про

право власностi.

|ромади.
20. Рiзне.


