
 

.                                     

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА                        
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Шістдесят третя (позачергова) сесія сьомого  скликання  
                                                   Р І Ш Е Н Н Я 
      Про внесення змін до Цільової програми розвитку  та фінансової  підтримки  
закладів охорони здоров’я, що надають  медичну допомогу на  території 
Обухівської міської  об’єднаної  територіальної громади  на 2020 рік. 

             Розглянувши подання Комунального некомерційного підприємства 
Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги від  13.04.2020  №230/1, від 24.04.2020 №354/1 , відповідно 
до пункту 22 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Основ законодавства України про охорону здоров’я, 
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.07.2016 № 801 «Про 
затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги та положень про його підрозділи», Закону  України від 19 жовтня 2017 
року №2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування», 
враховуючи рекомендації постійних комісій: з питань соціального захисту 
населення, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та з питань 
зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями 
громадян; з питань планування, бюджету та фінансів     

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА  ВИРІШИЛА: 
1.Внести зміни до Цільової програми розвитку  та фінансової  підтримки  

закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на  території 
Обухівської міської  об’єднаної  територіальної громади  на 2020 рік(далі - 
Програма),   а саме: 

1.1. перерозподілити видатки між заходами програми  та  доповнити заходи 
програми пунктом 7 і 8, виклавши додаток 1 до програми у новій 
редакції(додається); 

1.2. внести зміни до пункту 1 додатку 2 до програми, виклавши додаток 2 у 
новій редакції (додається). 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Обухівської міської ради соціального захисту населення, освіти, культури, 
охорони здоров’я, сім´ї, молоді, спорту та з питань зв’язків з політичними 
партіями, громадськими організаціями і об’єднаннями громадян.                                  

 Міський голова                                                                              О.М. Левченко 

Обухів 

 № 1480-63( позачергова) -УІІ від   30.04.   2020  року  

Вик. Фетисенко О.О.  



 
 

Додаток  1  
до Цільової програми   розвитку та фінансової підтримки   

закладів охорони здоров’я,  що надають  медичну   
допомогу на території Обухівської міської об’єднаної  

території громади  на 2020 рік 
( у редакції рішення Обухівської міської ради  

№1480-63 (позачергова) –УІІ від  30.04.2020 року) 
 

  Заходи реалізації Цільової  програми розвитку  та фінансової  підтримки  
закладів охорони здоров’я, що надають  медичну допомогу на  території 

Обухівської міської  об’єднаної  територіальної громади  на 2020 рік  

№
 

з/
п 

Перелік заходів Програми Обсяг 
фінансуван
ня на 2020 

рік, тис. 
грн. 

Зміни 
обсягу 

Фінасуванн
я  

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня на 2020 
рік, тис.грн 

1 Оплата праці та нарахування на 
заробітну плату працівникам, що 
надають первинну невідкладну 
медичну допомогу  

 

765,1 

  

765,1 

2 Відшкодування витрат на 
безоплатний відпуск наркотичних 
та психотропних препаратів, 
лікарських засобів для надання 
паліативної допомоги 
важкохворим пацієнтам для 
лікування больового синдрому 

 

 

90,0 

  

 

90,0 

3 Технічне обслуговування та 
поточний ремонт автомобілів, 
витрати на паливно-мастильні 
матеріали 

 

93,6 

 

+70,5 

 

164,1 

4 Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв, інших послуг 

 

1069,0 

 

-107,4 

 

961,6 

5 Капітальний ремонт приміщень та 
місць загального користування 
Обухівської АЗПСМ№1, по 
адресу м. Обухів 
вул..Каштанова,52 

 

457,2 

  

457,2 

6 Виготовлення кошторисної 
документації  з «Капітального 
ремонту приміщень та місць 

 

8,5 

  

 



загального користування 
Обухівської АЗПСМ№1, по 
адресу м. Обухів 
вул..Каштанова,52» в 
т.ч.експертиза 

8,5 

7 Придбання меблів  +36,9 36,9 

8 Матеріальне стимулювання 
працівників первинної медико-
санітарної допомоги 

 +500,0 500,0 

 

 

 

Всього 

 

2483,4 

 

+500,0 

 

2983,4 

 

Секретар міської ради                                                                      С.М.Клочко 

Директор  

КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД»                                            О. О. Фетисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2   
до Цільової програми  

                                                     розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я,  
                                                                        що надають  медичну  допомогу на території  

Обухівської    міської об’єднаної території громади  на 2020 рік 
 у редакції  рішення від 30.04.2020 рішення   

  № 1480 -63(позачергова)-УІІ 

Заходи реалізації Цільової  програми розвитку  та фінансової  підтримки  
закладів охорони здоров’я, що надають  медичну допомогу на  території 

Обухівської міської  об’єднаної  територіальної громади  для Комунального 
некомерційного підприємства Обухівської районної ради Київської області 

«Обухівська центральна районна лікарня» на 2020 рік  

 

№ 
з/
п 

Перелік заходів Програми Загальний обсяг 
фінансування на 
2020 рік, тис.грн 

1  

Придбання лікарських засобів засобів 
індивідуального захисту, дезінфікуючих 
засобів, виробів медичного призначення та 
маловартісного медичного обладнання. 

 

500,0 

2  

Придбання медичного обладнання 

 

1 500,0 

 

 

 

Всього 2 000,0 

 

Секретар міської ради                                                           С.М.Клочко 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                      

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шістдесят третя (позачергова) сесія сьомого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про звільнення від орендної плати за користування  

майном, що є власністю Обухівської міської об’єднаної  

територіальної громади на період дії протиепідемічних  

заходів 

 

Керуючись частиною шостою статті 762 Цивільного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, 
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 
зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню 
на території України коронавірусу СOVID-19» зі змінами, статтею 25 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протоколи 
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій виконавчого комітету Обухівської міської ради від 17.03.2020 № 6, від 
19.03.2020 № 8 та від 27.03.2020 № 11, рекомендації постійних комісій з питань: 
планування, бюджету та фінансів; соціально - економічного розвитку, 
благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю 
громади  
 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Звільнити з 01.04.2020 по 31.05.2020, а в разі продовження карантину, на 
період дії протиепідемічних заходів, що встановлюються Кабінетом Міністрів 
України, від сплати орендної плати за оренду комунального майна орендарів, які 
розміщуються в закладах загальної середньої, позашкільної освіти Обухівської 
міської ради. 

 



2. Звільнити з 01.04.2020 по 31.05.2020, а в разі продовження карантину, на 
період дії протиепідемічних заходів, що встановлюються  Кабінетом Міністрів 
України, від сплати орендної плати за оренду комунального майна  орендарів, 
які фактично призупинили діяльність в орендованих приміщеннях, що є 
комунальною власністю, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу СОУЮ-19» зі змінами, та звернулися із відповідною письмовою 
заявою.  

3. Орендарям майна комунальної власності  подати заяву про звільнення 
від сплати до 05 числа наступного місяця, за тим, у якому діяли обмежувальні 
умови карантину. 

4. Орендодавцям нерухомого майна комунальної власності Обухівської 
міської об’єднаної територіальної громади припинити нарахування орендної 
плати та штрафних санкцій за користування майном комунальної власності, без 
внесення змін до договорів оренди. 

 
5. На період дії карантину заборонити нарахування та стягнення неустойки 

(штрафів, пені) за несвоєчасну сплату орендної плати за платежами, що 
нараховуються в період дії карантину за оренду приміщень, що 
використовуються для розміщення підприємств, які надають житлово- 
комунальні послуги. 

 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти та постійну комісію з 

питань планування, бюджету та фінансів (голова Музичко С.О.) та заступника 
міського голови  відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

Обухівський міський голова                О.М.Левченко 

 

 

м. Обухів 

№  1481- 63 (позачергова) - УІІ  

від   30.04.2020 року 

вик. Кондратюк А.М. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Шістдесят третя сесія сьомого скликання 

                                        Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Про внесення змін до рішення Обухівської  
міської ради від  27 червня 2019 року  № 1173 - 50 - VІІ 

«Про встановлення розміру ставок єдиного податку, 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  
ділянки на території Обухівської міської ради на 2020 рік»  
 

Керуючись Законом України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», пунктом 24 частини 1 
статті 26, частиною 1 статті 59, частиною 1 статті 73 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних 
комісій міської ради з питань: планування, бюджету та фінансів; соціально - 
економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління 
комунальною власністю громади       

 
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА  

В И Р І Ш И Л А  : 
 

1. Внести зміни до пункту 3 рішення Обухівської міської ради від  27 
червня 2019 року  № 1173 - 50 – VІІ «Про встановлення розміру ставок єдиного 
податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 
Обухівської міської ради на 2020 рік», виклавши його в новій редакції:   

1.1. Тимчасово, на період дії карантину та обмежувальних заходів, 
пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019), для субʼєктів 
господарювання робота яких заборонена відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України, від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), встановити наступні ставки єдиного 
податку з розрахунку на календарний місяць (за місяці в яких діяв карантин): 

1.1.1. Для першої групи платників єдиного податку (для видів 
господарської діяльності робота яких заборонена) – 0 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму; 



1.1.2. Для другої групи платників єдиного податку (для видів 
господарської діяльності робота яких заборонена) – 0 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати. 

Для зняття нарахувань по єдиному податку за місяці, в яких діяв карантин, 
суб’єкт господарювання повинен подати заяву з обґрунтуванням простою із 
зазначенням місця та виду здійснення господарської діяльності до Обухівського 
управління ГУ ДПС у Київській області протягом 30 календарних днів після 
завершення карантину. 

3. Рішення набирає чинності з 01.05.2020 року. 
8. Секретарю Обухівської міської ради забезпечити направлення копії 

цього рішення до Обухівського управління ГУ ДПС у Київській області. 
 
 
 

Обухівський міський голова                                                              О.М.Левченко               

 

 

 

м. Обухів  

№1482 – 63(позачергова) - VІІ 

від 30  квітня 2020 року  

Кондратюк А.М. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шістдесят третя (позачергова) сесія сьомого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про передачу Обухівською міською радою субвенції 
до державного бюджету на гасіння пожеж в 
екосистемах розташованих на території Обухівської 
міської об’єднаної територіальної громади Київської 
області. 

Розглянувши листа 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Київській області від  
29 квітня 2020 року № 69, рішення позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та  надзвичайних  ситуацій  виконавчого 
комітету Обухівської міської ради від 14 квітня 2020 року № 15, відповідно до 
статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 
89, 101, 104   Бюджетного кодексу України, з метою    гасіння пожеж в 
екосистемах розташованих на території Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади Київської області та враховуючи рекомендації постійних 
комісій : з питань планування, бюджету та фінансів; з питань соціально - 
економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління 
комунальною власністю громади       

 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

1.Передати з міського бюджету Обухівської міської ради на 2020 рік до 
Державного бюджету України на 2020 рік, розпоряднику – 4-Державному 
пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в Київській області, для 
16ДПРЧ м. Обухів, субвенцію на гасіння пожеж в екосистемах розташованих на 
території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської 
області, у сумі 49900 (сорок девʼять  тисяч девʼятсот) гривень. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 
питань: планування, бюджету та фінансів ; соціально-економічного розвитку, 
комунального господарства та управління комунальною власністю громади. 

Міський голова                                                                            О.М. Левченко 

місто Обухів   

№ 1483-63 (позачергова)-VІІ      



30 квітня 2020 року 

     

 

                                                                            

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шістдесят третя (позачергова) сесія сьомого скликання 

  Р І Ш Е Н Н Я  

Про внесення змін до  міської цільової Програми  із забезпечення громадського 
порядку на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2017 – 2020 роки на 2020 рік 

  Розглянувши звернення Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській 
області від 29.04.2020 №2795 про надання допомоги у придбанні пально-
мастильних матеріалів для виконання повноважень органу в умовах 
надзвичайної ситуації, з метою   забезпечення  громадського порядку на  
території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, запобігання 
занесенню і поширенню на території Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом COVID-19 запобігання адміністративним правопорушенням і 
злочинам,  керуючись підпунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій з 
питань планування бюджету та фінансів: з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики, законності та правопорядку    

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИРІШИЛА: 

                 1. Внести зміни до міської цільової Програми  із забезпечення громадського 
порядку на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2017 – 2020 роки, що затверджена рішенням Обухівської міської ради  від 
29.06.2017 № 531-24 –VІІ( з наступними змінами), а саме: додаток 2 до 
програми: Кошторис витрат щодо виконання міської цільової програми із 
забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2020 роки, в частині сприяння організації 
роботи Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області з виконання 
завдань: забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод 
мешканців громади; викласти у новій редакції(додається).  

3.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради 
передбачити додаткові кошти на виконання Цільової програми Обухівської 



міської об’єднаної територіальної громади  із забезпечення  громадського 
порядку  на 2017 – 2020 роки у  бюджеті Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік, з урахуванням вимог бюджетного 
законодавства України . 
               4.Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійні комісії 
Обухівської міської ради з питань:  регламенту, депутатської діяльності, етики, 
законності та правопорядку і планування бюджету та фінансів. 

 

 Міський голова                                                                     О.М. Левченко 

Обухів 

 № 1484-63 (позачергова) –VІІ    від 30.04.2020 

 вик. Пушенко 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



                           Додаток 2                                                                                  
                                                                                              до міської цільової програми із забезпечення громадського порядку  

на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади    
 на 2017 – 2020 роки, затвердженої  рішенням  Обухівської  міської ради  

                                                                                                                                              від 29.06.2017 № 531-24–VІІ зі змінами 
                                                                                                                                                    31.05.2018 року, ріш №817-35-УІІ                                                                                  

                                                                                                                                               У редакції  рішення    від 30.04.2020 р. № 1484-63 (позачергова)-УІІ 

Кошторис  

витрат щодо виконання міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2020 роки в частині сприяння організації роботи Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській 

області з виконання завдань  : забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод мешканців громади 

№ 
з/п 

Зміст заходів 
Необхідно коштів (тис.грн/рік) Джерело 

фінансування 
Відповідальні виконавці 

 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Діяльність  із охорони 
громадського порядку   у т.ч: 

 

 

  

200    49.9 
Міський бюджет 

 

Виконавчий комітет Обухівської 
міської ради                                          
Київської області 

 
                        Всього                             249.9  

 

 Секретар ради                                                                                                                                                                                         С.М. Клочко 



 

    ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Київської області 

Шістдесят третя сесія сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 Про припинення договору оренди земельної ділянки під  будівництво зупинки 
громадського транспорту з будівлями торгівлі, з відповідним благоустроєм за адресою: 
м. Обухів, вулиця Київська,   зупинка громадського транспорту в напрямку Києва 
шляхом розірвання 

 Розглянувши подання фізичних осіб-підприємців Дзюби С.В. та Макодзеби І.Б.  від 
20.04.2020 про припинення договору оренди землі від 11.02.2020 шляхом розірвання, 
 керуючись:  підпунктами 1, 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», 
статтями 28,32 Закону України «Про оренду землі», пунктом 11.3.2 статті 11 договору 
оренди землі від 11.02.2020 року № 207, з метою запобігання настання негативних 
наслідків для діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, екології та 
охорони навколишнього природного середовища,  

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Припинити шляхом розірвання договір оренди земельної ділянки від 
11.02.2020 року № 207 між  Обухівською міською радою Київської області та 
фізичними особами підприємцями: Дзюбою Сергієм Васильовичем та Макодзебою 
Іваном Борисовичем, яка була надана для реалізації інвестиційного проекту з 
будівництва зупинки громадського транспорту з будівлями торгівлі, з відповідним 
благоустроєм за адресою: м. Обухів, вул. Київська, 16, зупинка громадського 
транспорту в напрямку Києва, поруч з Обухівським районним судом,  за поданням 
інвесторів, площею 0,0126 га, з кадастровим номером 3223110100:01:093:0214, у 
зв’язку з форс-мажорними обставинами, за згодою сторін. 

2. Дзюбі Сергію Васильовичу та Макодзебі Івану Борисовичу, повернути 
земельну ділянку до міської ради у стані, не гіршому, порівняно з тим, у якому вони 
одержала її в оренду, згідно з актом приймання передачі. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покладається на заступника 
міського голови Цельору В.В. 

 Міський голова              О.М. Левченко 

 м. Обухів, № 1486-63-VII від 30.04..2020  В.Стрілець 

 


