
                                                              

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 
 

Тридцять першої (позачергової) сесії восьмого скликання 

22.09.2022 року       м. Обухів 

    

Початок о 10-00 год.     закінчення   11 - 20 год. 

 

Пленарне засідання тридцять першої (позачергової) сесії Обухівської міської 

ради відкриває і веде секретар ради Клочко Сергій Миколайович. 

 

Загальний склад ради 34 депутати. 

Всього обрано - 34 депутати. 

Присутні на сесії - 22 депутатів (список додається). 

Відсутніх – депутатів: Векла В.В., Іваха Т.А., Кірейчук В.М., Лук’яненко О.І., 

Мількевич О.С., Надєєв Д.С., Паєнко О.В., Рак О.І., Трач М.М., Трегуб Р.Г., 

Устименко О.М., Яцун Б.І. + міський голова. 

На пленарне засідання тридцять першої (позачергової) сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання запрошувались і присутні заступники 

міського голови та начальники відділів і управлінь виконавчого комітету 

міської ради, начальники, старости сіл. (Список додається). 

 

Секретар ради вніс на розгляд та затвердження порядок денний тридцять 

першої (позачергової) сесії:  

1. Про звернення депутатів Обухівської міської ради Київської області до 

Президента України, Прем’єр міністра України, Генерального 

прокурора та Голови Київської обласної державної адміністрації щодо 

недопущення припинення роботи Приватного акціонерного товариства 

«Київський картонно-паперовий комбінат».  

2. Про внесення змін до кошторису цільової Програми про участь 

Обухівської міської територіальної громади у підготовці та виконанні 

завдань національного спротиву на 2022 – 2024 роки на 2022 рік.  

3. Про внесення змін до комплексної Програми по забезпеченню 

громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території 

Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки на 

2022 рік.  

4. Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради від 

17.12.2021 №519-18-VIII «Про бюджет Обухівської міської 

територіальної громади на 2022 рік». 

5. Про відзначення Почесною грамотою Обухівської міської ради. 

6. Різне. 

 

 



Секретар ради Клочко Сергій Миколайович вніс пропозицію запропонований 

порядок денний взяти «за основу».  

 

Результати голосування : «за основу» - «За»- 20, «проти»- 0, «утримались» - 

0, не голосували – 2. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ : Порядок денний тридцять першої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання затвердити.  

 

Результати голосування за порядок денний в цілому – за – 20, проти – 0,  

утримались – 0, не голосували – 2. 

                     (Результати поіменного голосування додаються ).  

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Обухівської міської ради Київської 

області до Президента України, Прем’єр міністра України, Генерального 

прокурора та Голови Київської обласної державної адміністрації щодо 

недопущення припинення роботи Приватного акціонерного товариства 

«Київський картонно-паперовий комбінат».  

Доповідає: Соклакова Наталія Валеріївна –начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

              ( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Виступив Кравченко Олександр Вікторович – голова правління ККПК, 

розповів про роботу комбінату, наголосив на тому, що зупинити роботу 

комбінату – це злочин. 

Від постійних комісій виступили:  

З питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту виступила секретар комісії Шевчук Дарина Володимирівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 622 тридцять першої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про звернення депутатів 

Обухівської міської ради Київської області до Президента України, Прем’єр 

міністра України, Генерального прокурора та Голови Київської обласної 

державної адміністрації щодо недопущення припинення роботи Приватного 

акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» 

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення прийнято, 

додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису цільової Програми про 

участь Обухівської міської територіальної громади у підготовці та виконанні 

завдань національного спротиву на 2022 – 2024 роки на 2022 рік.  

 Доповідає: Проценко Олександр Петрович – начальник відділу оборонної 

роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з надзвичайних ситуацій і 

цивільного захисту населення 



              ( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту виступила секретар комісії Шевчук Дарина Володимирівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 623 тридцять першої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

кошторису цільової Програми про участь Обухівської міської територіальної 

громади у підготовці та виконанні завдань національного спротиву на 2022 – 

2024 роки на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до комплексної Програми по забезпеченню 

громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території 

Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки на 2022 рік. 

Доповідає: Проценко Олександр Петрович – начальник відділу оборонної 

роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з надзвичайних ситуацій і 

цивільного захисту населення 

              ( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту виступила секретар комісії Шевчук Дарина Володимирівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 4, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради 

від 17.12.2021 №519-18-VIII «Про бюджет Обухівської міської 

територіальної громади на 2022 рік». 

 Доповідає: Медвідчук Ніна Іванівна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

              ( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 



Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються). 

5. СЛУХАЛИ: Про відзначення Почесною грамотою Обухівської міської 

ради. 

            Доповідає: – Клочко Сергій Миколайович-секретар ради 

              ( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З гуманітарних питань виступив заступник голови комісії Мадзяновський 

Костянтин Антонович. (Зачитав висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 624 тридцять першої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про відзначення Почесною 

грамотою Обухівської міської ради» 

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

Депутати внесли пропозицію про повернення та до повторного розгляду 

питання: «Про внесення змін до комплексної Програми по забезпеченню 

громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території 

Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки на 2022 

рік». 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до комплексної Програми по забезпеченню 

громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території 

Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки на 2022 рік. 

Доповідає: Проценко Олександр Петрович – начальник відділу оборонної 

роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з надзвичайних ситуацій і 

цивільного захисту населення 

              ( Вніс на розгляд проект рішення ). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 625 тридцять першої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю 

за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної 

громади на 2021 – 2025 роки на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 



              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

Оскільки було підтримано рішення: «Про внесення змін до 

комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю 

за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної 

громади на 2021 – 2025 роки на 2022 рік», то депутати внесли пропозицію 

про повернення та до повторного розгляду питання: «Про внесення змін до 

рішення сесії Обухівської міської ради від 17.12.2021 №519-18-VIII «Про 

бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2022 рік».  

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються). 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради 

від 17.12.2021 №519-18-VIII «Про бюджет Обухівської міської 

територіальної громади на 2022 рік». 

 Доповідає: Медвідчук Ніна Іванівна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

              ( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 626 тридцять першої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення 

сесії Обухівської міської ради від 17.12.2021 №519-18-VIII «Про бюджет 

Обухівської міської територіальної громади на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

8. Різне. 

На цьому питання сесії вичерпані.  

 

Секретар ради оголосив про закриття пленарного засідання тридцять першої 

(позачергової) сесії Обухівської міської ради.  

Сесію закрито 11.20. 

 

 

Секретар Обухівської міської ради                                           Сергій КЛОЧКО 

 

 

Протокол вела                                                            Катерина ЛІТВІНОВА 


