
 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

Тридцять п'ятої (позачергової) сесії восьмого скликання 
 

01.12.2022 року       м. Обухів 

    

Початок о 11-25 год.     закінчення   12 - 15 год. 

 

Пленарне засідання тридцять п’ятої (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 - 23 депутатів (список додається). 

Відсутніх – депутатів: Акимов О.А., Векла В.В., Кірейчук В.М., Купріянчик 

А.І., Надєєв Д.С., Процун С.М., Рак О.І., Смиковський А.Л., Трач М.М., 

Трегуб Р.Г., Федорченко Л.П. 

На пленарне засідання тридцять п’ятої (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 п’ятої (позачергової) сесії:  

1. Про внесення змін до Програми захисту населення і територій Обухівської 

міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2018-2022 роки на 2022 рік (з наступними змінами).  

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 додатків до Комплексної програми розвитку та 

фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну 

допомогу на території Обухівської міської територіальної громади  на 2021-

2025 роки на 2022 рік. 

4. Про внесення змін до кошторису Програми з питань благоустрою на 

території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  на 

2022 рік.  

5. Про внесення змін до кошторису комплексної Програми «Розумне 

місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 



роки  на 2022 рік. 

6. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства Обухівської 

міської ради «Обухівтеплотрансбуд» та затвердження його у новій редакції 

7. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки Комунального 

підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2022 рік 

8. Про внесення змін до «Комплексної Програми утримання та розвитку 

вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської 

територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки» на 2022 рік.  

9. Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради від 17.12.2021 

№ 519-18–VIІI “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 

2022 рік”. 

10. Про передачу в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району 

Київської області, яке знаходиться за адресою: м. Обухів, вулиця Каштанова, 

4/1А без проведення аукціону. 

11. Різне. 

 

Секретар ради Клочко Сергій Миколайович вніс пропозицію 

запропонований порядок денний взяти «за основу».  

 Результати голосування: «за основу» - «За»- 22, «проти»- 0, 

«утримались» - 0, не голосували – 1. (Результати поіменного голосування 

додаються). 

 

Виступила начальник відділу житлово-комунального господарства та 

транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради Шевченко 

Людмила Миколаївна –  запропонувала включити до порядку денного 2 

питання «Про внесення змін до кошторису Програми енергозбереження і 

енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки на 2022 рік» та «Про внесення змін до Статуту Комунального 

підприємства «Обухіврайтепломережа» та затвердження його у новій 

редакції». 

 Секретар ради ставить на голосування дану пропозицію: 

Результати голосування: «За»- 22, «проти»- 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання затвердити.  

Результати голосування за порядок денний (з пропозиціями) в цілому – за – 

23, проти – 0,  утримались – 0, не голосували – 0. (Результати поіменного 

голосування додаються ).  

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми захисту населення і територій 

Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки на 2022 рік (з 



наступними змінами).  

Доповідає: Ленда Олександр Миколайович – завідувач сектором з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту.  

( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

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 № 675 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

Програми захисту населення і територій Обухівської міської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2018-2022 роки на 2022 рік (з наступними змінами)» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (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 виступив секретар комісії Шевчук Дарина Володимирівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 676 тридцять п’ятої (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» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 



3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до додатків до Комплексної програми 

розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають 

медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади  

на 2021-2025 роки на 2022 рік.  

Доповідає: – Шевченко Антоніна Василівна – заступник міського 

голови. 

 ( 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). 

З гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена Василівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 677 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до додатків 

до Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів 

охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської 

міської територіальної громади  на 2021-2025 роки на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису Програми з питань 

благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки  на 2022 рік. 

  Доповідає: Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань 

благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

 ( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

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 № 678 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

кошторису Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки  на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 



5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису комплексної Програми 

«Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки на 2022 рік.  

Доповідає: Устименко Олександр Вікторович – начальник відділу 

інформаційних технологій та електронного урядування.  

 ( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

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 № 679 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

кошторису комплексної Програми «Розумне місто» на території Обухівської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» та затвердження його у 

новій редакції.  

Доповідає:  Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу 

житлово-комунального господарства та транспорту виконавчого комітету 

Обухівської міської ради. 

 ( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

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 № 680 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до         

Статуту Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд» та затвердження його у новій редакції» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 



              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 

Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд» на 2022 рік.  

Доповідає:  Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу 

житлово-комунального господарства та транспорту виконавчого комітету 

Обухівської міської ради  

 ( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

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 № 681 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської 

міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

8. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до «Комплексної Програми утримання та 

розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів 

Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 

роки» на 2022 рік.  

Доповідає: Антипова Тетяна Сергіївна – начальник відділу 

капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

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 № 682 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

«Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної 



власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади 

Київської області на 2021-2025 роки» на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису Програми 

енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік.  

Доповідає: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу 

житлово-комунального господарства та транспорту виконавчого комітету 

Обухівської міської ради  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

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 № 683 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

кошторису Програми енергозбереження і енергоефективності та 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території 

Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік» 

Депутат Яковина А.Р. заявив про те, що в нього не спрацював електронний 

пристрій для голосування і просив зарахувати його голос «за» проект 

рішення. 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

10. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

«Обухіврайтепломережа» та затвердження його у новій редакції.  

Доповідає: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу 

житлово-комунального господарства та транспорту виконавчого комітету 

Обухівської міської ради  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 



додається). 

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 № 684 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до Статуту 

Комунального підприємства «Обухіврайтепломережа» та затвердження його 

у новій редакції». 

Депутат Яковина А.Р. заявив про те, що в нього не спрацював електронний 

пристрій для голосування і просив зарахувати його голос «за» проект 

рішення. 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

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

від 17.12.2021 № 519-18–VIІI “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 № 685 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення 

сесії Обухівської міської ради від 17.12.2021 № 519-18–VIІI “Про бюджет 

Обухівської міської територіальної громади на 2022 рік”». 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

12. СЛУХАЛИ:  Про передачу в оренду нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Обухівської міської територіальної громади 

Обухівського району Київської області, яке знаходиться за адресою: м. 

Обухів, вулиця Каштанова, 4/1А без проведення аукціону.  

Доповідає: Соклакова Наталія Валеріївна – виконуюча обов’язки 

начальника юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської 

ради. 

 ( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 



енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 686 тридцять п’ятої (позачергової) сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про передачу в оренду 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Обухівської 

міської територіальної громади Обухівського району Київської області, яке 

знаходиться за адресою: м. Обухів, вулиця Каштанова, 4/1А без проведення 

аукціону.» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

13. Різне. 

На цьому питання сесії вичерпані.  

 

Секретар ради оголосив про закриття пленарного засідання тридцять п’ятої 

(позачергової) сесії Обухівської міської ради.  

Сесію закрито 12.15. 

 

 

Секретар Обухівської міської ради                                           Сергій КЛОЧКО 

 

 

Протокол вела                                                            Катерина ЛІТВІНОВА 

 

 


