
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 02 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          21 січня 2021 року 

                                                                                                       

 

                  

початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 24 особи 

 

Присутні на засіданні –  20 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Киришун Д.В. - секретар міської ради 

3.  Новогребельська І.В. - перший заступник міського голови 

4.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

6.  Морський В.П. - заступник міського голови 

7.  Усенко О.П. - заступник міського голови 

8.  Олійник А.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

9.  Дідик П.А. - староста села Томилівка 

10.  Житовоз С.А. - староста селища Терезине 

11.  Костина О.В. - староста сіл Вільна Тарасівка, Гайок, Володимирівка 

12.  Литвин О.М. - староста сіл Дрозди, Мазепинці, Сидори 

13.  Музика В.Р. - староста села Піщана 

14.  Нечипоренко Г.Г. - староста сіл Пилипча, Глибочка, Городище 

15.  Сирота Д.Р. - староста сіл Храпачі, Скребиші, Глушки 

16.  Ткаченко Ю.В. - староста села Шкарівка 

17.  Беркут С.Г. - член виконавчого комітету 

18.  Костюченко Р.А. - член виконавчого комітету 

19.  Котушенко М.А. - член виконавчого комітету 

20.  Орлюк М.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Руденко Р.А., Савчук Ю.С., Мепарішвілі Х.Н., Пастушенко В.Б. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

Петрик Ю.Ф. – начальник управління освіти та науки міської ради; 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу міської ради. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради Олійник А.О. 

 

Відповідно до ст.53 Закону України «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    –    20 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     20 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про відновлення освітнього процесу з 25 січня 2021 року на базі закладів освіти 

комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади 

Доповідає: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської 

ради 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про відновлення освітнього процесу з 25 січня 2021 року на базі закладів освіти 

комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - запропонувала пункт 2.3. проєкту 

рішення доповнити словами «керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Новогребельської І.В.: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

Голова засідання 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

Секретар 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


