
 
 

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Засідання виконавчого комітету  

Української міської ради VIIІ скликання 

 

м. Українка 

пл. Шевченка, 1        26 травня 2022 року 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ПРОЄКТ 

№ з/п Питання Доповідач 

1.  Про роботу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Української міської 

ради та стан розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, 

віднесені до її компетенції за 2021 рік 

Доповідач: 

Шевченко О. М. – начальник 

управління розвитку 

інфраструктури 

2.  Про визначення переліку товарів, робіт і 

послуг, публічні закупівлі яких 

здійснюються виконавчими органами 

Української міської ради Київської області 

– головними розпорядниками бюджетних 

коштів, комунальними підприємствами, 

установами та закладами без застосування 

процедур закупівель та спрощених 

закупівель в умовах воєнного стану 

Доповідач: 

Журавська-Товмач О. М. – 

начальник управління 

економічного розвитку 

3. ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖКГ ТА 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

3.1.  Про заслуховування звіту в.о. начальника 

Підприємства по обслуговуванню житла 

виконавчого комітету Української міської 

ради про роботу підприємства по наданню 

послуг з управління багатоквартирними 

будинками в м. Українка за 2021 р. 

Доповідач: 

Копилов А. А. –  

в.о. начальника ПОЖ 

3.2.  Про заслуховування звіту начальника 

Українського водопровідно-

каналізаційного підприємства про роботу 

підприємства за 2021 р. 

Доповідач: 

Ястремський В. П. – 

начальник УВКП 

3.3.  Про заслуховування інформації щодо 

виконання Програми фінансової підтримки 

Українського водопровідно-

каналізаційного підприємства за 2021 рік 

Доповідач: 

Ткаченко Г. І. – перший 

заступник міського голови; 

Співдоповідач: 

Ястремський В. П. – 

начальник УВКП 

4. ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

4.1.  Про внесення змін до рішення Української 

міської  ради від 06.12.2021 № 439/0/7-21-

13-8 скл. «Про бюджет Української міської 

Доповідач: 

Лех С. В. – начальник 

фінансового управління 



територіальної громади на 2022 рік» (код 

бюджету 10565000000) 

5. ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

5.1.  Про зміну адреси об’єкту нерухомого 

майна гр. Іванішенка Олексія 

Васильовича 

Доповідач:  

Артюшенко А. В. – начальник 

відділу містобуд-ня, арх-ри та 

розвитку інфраструктури 

5.2.  Про зміну адреси об’єкту нерухомого 

майна гр. Тесленка Сергія 

Анатолійовича 
 

Доповідач:  

Артюшенко А. В. – начальник 

відділу містобуд-ня, арх-ри та 

розвитку інфраструктури 

5.3.  Про перепланування кімнати № 161 по вул. 

Юності, 15 в м. Українка гр. Петрової 

Наталії Василівни 

Доповідач:  

Артюшенко А. В. – начальник 

відділу містобуд-ня, арх-ри та 

розвитку інфраструктури 

5.4.  Про погодження місця розташування 

тимчасової споруди (ФОП Панфілова О. 

В., по вул. Сосновій) 

Доповідач:  

Артюшенко А. В. – начальник 

відділу містобуд-ня, арх-ри та 

розвитку інфраструктури 

5.5.  Про присвоєння адреси об’єкту 

будівництва гр. Садаускєнє Оксани 

Василівни (СТ «Лужок», будинок № 53) 

Доповідач:  

Артюшенко А. В. – начальник 

відділу містобуд-ня, арх-ри та 

розвитку інфраструктури 

5.6.  Про присвоєння адреси об’єкту 

будівництва гр. Султанова Ігоря 

Васильовича (с. Жуківці, вулиця Горького, 

будинок № 27-А) 

Доповідач:  

Артюшенко А. В. – начальник 

відділу містобуд-ня, арх-ри та 

розвитку інфраструктури 

5.7.  Про присвоєння адреси об’єкту 

нерухомого майна (квартирі) гр. Каргіної 

Марини Павлівни (, м. Українка, вул. 

Будівельників, будинок № 8,  квартира № 

137) 

Доповідач:  

Артюшенко А. В. – начальник 

відділу містобуд-ня, арх-ри та 

розвитку інфраструктури 

5.8.  Про присвоєння адреси об’єкту 

нерухомого майна гр. Терпила Едуарда 

Івановича (місто Українка, вулиця 

Приозерна, будинок № 72-А) 

Доповідач:  

Артюшенко А. В. – начальник 

відділу містобуд-ня, арх-ри та 

розвитку інфраструктури 

5.9.  Про присвоєння адреси об’єкту 

нерухомого майна гр. Фоміної Галини 

Юріїівни (село Плюти, вулиця Лісова, 

будинок № 30) 

Доповідач:  

Артюшенко А. В. – начальник 

відділу містобуд-ня, арх-ри та 

розвитку інфраструктури 

5.10.  Про присвоєння адреси об’єкту 

нерухомого майна гр. Хахлєва Сергія 

Григоровича (СТ «Струмок Трипільської 

ТЕС», будинок № 122) 

Доповідач:  

Артюшенко А. В. – начальник 

відділу містобуд-ня, арх-ри та 

розвитку інфраструктури 

6. ПИТАННЯ ТОРГІВЛІ 

6.1 Про розгляд звернення ФОП Шевченка 

Е.В. щодо розміщення пересувного 

причепу за адресою: м. Українка, вул. 

Юності, 3-А (біля магазина «Перлина») 

Доповідач: 

Журавська-Товмач О. М. – 

начальник управління 

економічного розвитку 

 


