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П Р О Т О К О Л   № 01 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           08 січня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні – 18 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

3.  Гнатюк В.В. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

6.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

7.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

8.  Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

9.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

10.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

11.  Кандауров С.М. - член виконавчого комітету 

12.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

13.  Мельниченко Г.В. - член виконавчого комітету 

14.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

15.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

16.  Ребенко С.А. - член виконавчого комітету 

17.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

18.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Гриненко Ю.А., Поліщук С.М., Усенко Я.В. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій 

 

Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування міської ради; 

Кисельова В.М. - начальник служби у справах дітей міської ради; 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради; 

Савченко О.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради; 

Швець С.С. - начальник юридичного управління міської ради. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Головуючий на засіданні – міський голова Г.А. Дикий 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради С.О. Постівий 

 

Відповідно до ст.53 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання 

виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 

 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету голосували: 

            за    –    17 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Член виконавчого комітету міської ради Островерх В.П. попросила врахувати її голос «за» 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету проголосували одноголосно. 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував  включити до порядку денного 1 питання: 
 

- Про визначення місць для розміщення матеріалів перевиборної агітації 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за    –    18 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про організацію внутрішнього документообігу 

2.  Про визначення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

3.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості в м. Біла Церква в новій редакції 

4.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

для виконання проектних робіт по об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі  

(незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання 
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адміністративних та соціальних послуг (в форматі «Прозорий офіс») по вул. Театральна, 5 

в місті Біла Церква Київської області» 

5.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

6.  Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування населення 

Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

7.  Про негайне відібрання малолітньої дитини у матері та її влаштування 

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

8.  Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатного Булата 

Дмитра Вікторовича 

9.  Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатної Ясініцької 

Єлизавети Володимирівни 

Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про організацію внутрішнього документообігу 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про визначення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: РЕБЕНКО С.А., КОШЕЛЬ В.О. – запропонував внести технічні правки, а саме: 

в назві додатку проекту рішення слова «народних депутатів України 2012 року» замінити на 

«Президента України 2019 року» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кошеля В.О.: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

Заступник міського голови Новогребельська І.В. попросила врахувати її голос «за» 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 
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СЛУХАЛИ: 3 Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень 

та їх відновної вартості в м. Біла Церква в новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості для виконання проектних робіт по об’єкту «Реконструкція нежитлової 

будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням 

центру надання адміністративних та соціальних послуг (в форматі «Прозорий 

офіс») по вул. Театральна, 5 в місті Біла Церква Київської області» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОСТІВИЙ С.О., ДИКИЙ Г.А. – запропонував виключити з проекту рішення 

пункт: 

«2. Відмовити у взятті на квартирний облік: 

 

Сломчинській Ларисі Іванівні. Підстава –  не потребує поліпшення житлових умов, відповідно 

до п.п. 1  п.13 Правил, ст.34 Житлового кодексу.» 

 

відповідно пункт 3 проекту рішення вважати пунктом 2 

 

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     1 

за результатами голосування пропозицію підтримано. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

 

ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О., КОШЕЛЬ В.О., МЕЛЬНИЧЕНКО Г.В., 

МАРШАЛОК В.А., РЕБЕНКО С.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про негайне відібрання малолітньої дитини у матері та її влаштування 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені 

недієздатного Булата Дмитра Вікторовича 

 

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатної 

Ясініцької Єлизавети Володимирівни 
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ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

Головуючий на засіданні 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 


