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(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 24 особи 

 

Присутні на засіданні –  21 особа: 

 

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.  Руденко Р.А. - член виконавчого комітету 

8.  Савчук Ю.С. - заступник міського голови 

9.  Усенко О.П. - заступник міського голови 

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

11.  Дідик П.А. - староста села Томилівка 

12.  Житовоз С.А. - староста селища Терезине 

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

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

15.  Музика В.Р. - староста села Піщана 

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

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

18.  Беркут С.Г. - член виконавчого комітету 

19.  Костюченко Р.А. - член виконавчого комітету 

20.  Котушенко М.А. - член виконавчого комітету 

21.  Орлюк М.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Ткаченко Ю.В., Мепарішвілі Х.Н., Пастушенко В.Б. 
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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; 

Велігорська Т.О. – начальник управління соціального захисту населення міської ради; 

Гончарук М.В. - т.в.о. начальника управління у справах молоді та спорту міської 

ради; 

Дашкевич М.В. - депутат Білоцерківської міської ради; 

Денисова Л.Б. - начальник управління капітального будівництва міської ради; 

Загородня Г.І.  - начальник відділу управління персоналом міської ради; 

Земецька Ю.Ю. – начальник управління економіки міської ради; 

Клочан В.Б. - секретар спостережної комісії при виконавчому комітеті міської 

ради; 

Коноплястий М.І. - депутат Білоцерківської міської ради; 

Махаринський Г.В. - начальник відділу захисту прав та інтересів дитини служби у 

справах дітей міської ради; 

Паливода І.П. - начальник служби у справах дітей міської ради; 

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

Потапов Ф.Ф. – начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи міської ради; 

Прилуцький О.В. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви»; 

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

міської ради; 

Терещенков О.С. - начальник управління містобудування та архітектури міської ради; 

Турій О.В. - начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю міської ради; 

Франчук П.А. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради; 

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

Шевченко О.С. - начальник відділу транспорту та зв’язку 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    –    21 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Перший заступник міського голови Новогребельська І.В. запропонувала включити до 

порядку денного 2 питання: 
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- Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

- Про схвалення проєкту рішення міської ради Про надання безповоротної фінансової 

допомоги КП БМР «Комунальник» та КП БМР «Світанок» 

 

Заступник міського голови Руденко Р.А. запропонував включити до порядку денного 

1 питання: 

 

- Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 13 лютого 2018 року № 77 «Про затвердження мережі  автобусних 

маршрутів загального користування Білоцерківської міської територіальної громади» 

 

Голосували за пропозиції до порядку денного: 

            за    –    20 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – пропозиції враховано 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     21 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про затвердження порядку визначення «Кращого спортсмена місяця Білоцерківської 

міської територіальної громади та його тренера» 

2.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 

квітня 2019 року № 263 «Про утворення Координаційної ради з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території міста Біла 

Церква» 

Доповідає: ГОНЧАРУК Марина Валентинівна – т.в.о. начальника управління у справах 

молоді та спорту міської ради 

3.  Про затвердження  складу робочої групи по організації велосипедної інфраструктури в 

Білоцерківській міській територіальній громаді 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

4.  Про комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Доповідає: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради 

5.  Про звіт спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради за 2020 рік 

6.  Про новий склад спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської 

ради 

Доповідає: КЛОЧАН Віктор Борисович - секретар спостережної комісії при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради 

7.  Про затвердження штатних розписів виконавчих органів Білоцерківської міської ради 
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Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу управління персоналом 

міської ради 

8.  Про затвердження фінансових планів на 2021 рік комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради 

9.  Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади 

10.  Про схвалення проєкту рішення міської ради Про надання безповоротної фінансової 

допомоги КП БМР «Комунальник» та КП БМР «Світанок» 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

11.  Про схвалення Регламенту виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

12.  Про створення комісії з виявлення надавачів соціальних послуг 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

13.  Про внесення змін у додаток 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26 квітня 

2017 року № 145 «Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам» 

Доповідає: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови 

14.  Про робочу групу з питань реалізації заходів Комплексної програми підтримки ветеранів 

війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних 

сил на 2021-2023 роки 

15.  Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми надання окремих видів 

пільг на 2021-2023 роки 

16.  Про внесення змін до складу комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

17.  Про затвердження нового складу комісії по наданню житлових субсидій і пільг 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

18.  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 

19.  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при  

визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються  із залученням бюджетних 

коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також 

кредитів, наданих  під державні гарантії 

Доповідає: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна - начальник управління капітального 

будівництва міської ради 

20.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 

жовтня 2016 року № 438 «Про затвердження  умов конкурсу з Перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування м. Білої Церкви» 

21.  Про затвердження Типового договору на перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади 

22.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 

жовтня 2016 року № 437 «Про затвердження складу конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування 
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та з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій 

робочого органу» 

23.  Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування Білоцерківської міської територіальної громади 

24.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 13 лютого 2018 року № 77 «Про затвердження мережі  автобусних маршрутів 

загального користування Білоцерківської міської територіальної громади» 

Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

25.  Про затвердження складу комісії з перевірки стану військового обліку громадян України 

на території Білоцерківської міської територіальної громади у 2021 році 

Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович –  начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

26.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитловій будівлі) за заявою 

Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТРОБІЛД» 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

27.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Женгала Д.М. 

стосовно його малолітньої дочки Женгал А.М. 

28.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Клінецького О.О. 

стосовно його малолітньої дочки Бухенської С.О. 

29.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Попової С.М. 

стосовно її малолітнього сина Попова К.А. 

30.  Про встановлення опіки над малолітніми Котовою К.І. та Котовим К.С.  

31.  Про доцільність зарахування на цілодобове перебування малолітнього Рогачова Д.О. в 

комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок 

дитини м. Біла Церква» 

32.  Про доцільність зарахування на цілодобове перебування малолітнього Ткаченка Б.О. в  

комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний ліцей-інтернат 

фізичної культури і спорту» 

33.  Про надання малолітній Грінжевській В.Д. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування та захист її особистих прав 

34.  Про припинення функціонування  прийомної сім’ї Бандури О.В. 

35.  Про надання до суду висновку щодо розв’язання спору про визнання малолітньої дитини 

такою, що втратила право користування житловим приміщенням 

36.  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

37.  Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 

січня 2021 року № 82 «Про деякі питання щодо захисту майнових та  житлових прав 

дітей» 

38.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

Доповідає: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку визначення «Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» 

 

ДОПОВІДАЛА: ГОНЧАРУК Марина Валентинівна – т.в.о. начальника управління у справах 

молоді та спорту міської ради 
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- запропонувала в додатку 3 до проєкту рішення слова  

«Паливода 

  Інна Павлівна 

- заступник голови комісії, начальник управління з питань  

молоді та спорту Білоцерківської міської  ради; » 

замінити словами 

«Коросько  

  Валентина Миколаївна         

- заступник голови комісії, заступник начальника 

управління - начальник відділу з фізичної культури та 

спорту  управління з питань  молоді та спорту   

Білоцерківської міської  ради; » 

та виключити слова 

«Коросько  

  Валентина Миколаївна         

- заступник начальника управління - начальник відділу з 

фізичної культури та спорту  управління з питань  молоді та 

спорту Білоцерківської міської  ради; » 

 

ВИСТУПИЛИ: ВОЗНЕНКО К.С. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту 

інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гончарук М.В.: 

              за   –      20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 23 квітня 2019 року № 263 «Про утворення Координаційної ради з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі на території міста Біла Церква» 

 

ДОПОВІДАЛА: ГОНЧАРУК Марина Валентинівна – т.в.о. начальника управління у справах 

молоді та спорту міської ради 

 

- запропонувала в додатку 1 до проєкту рішення слова 

«Паливода  

  Інна Павлівна 

- заступник голови Координаційної ради, начальник управління 

з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради;» 

замінити словами 

«Гончарук  

  Марина Валентинівна 

 

- заступник голови Координаційної ради, заступник начальника 

управління – начальник відділу з питань сімейної та 

молодіжної політики управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради;» 

слова 

«Гончарук  

  Марина Валентинівна 

 

- заступник начальника управління – начальник відділу з 

питань сімейної та молодіжної політики управління з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради; » 

замінити словами 

«Паливода  

  Інна Павлівна 

- начальник служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради;» 

слова 
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«Махаринський  

  Григорій Володимирович   

- т.в.о начальника служби у справах дітей Білоцерківської 

міської ради;» 

замінити словами 

«Махаринський  

  Григорій Володимирович   

- начальник відділу захисту прав та інтересів дітей служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради;» 

 

ВИСТУПИЛИ: ВОЗНЕНКО К.С. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту 

інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гончарук М.В.: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження  складу робочої групи по організації велосипедної 

інфраструктури в Білоцерківській міській територіальній громаді 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ВОЗНЕНКО К.С. – запропонувала в додатку до проєкту рішення слова 

«Паливода  

  Інна Павлівна 

- начальник управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради;» 

замінити словами 

«Коросько 

  Валентина Миколаївна 

- заступник начальника управління - начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської ради ;» 

КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому 

він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Возненко К.С.: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. -  повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту 

інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні.  

КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про звіт спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради за 2020 

рік 

 

ДОПОВІДАВ: КЛОЧАН Віктор Борисович - секретар спостережної комісії при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про новий склад спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАВ: КЛОЧАН Віктор Борисович - секретар спостережної комісії при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. - запропонував у додатку до проєкту рішення слова 

«Щербина 

  Світлана Вікторівна 

- начальник відділу обліку та розподілу житла  управління 

житлового господарства Департаменту житлово -комунального 

господарства Білоцерківської міської ради;» 

замінити словами 

«Дебольська 

  Віра Іванівна 

- начальник відділу обліку та розподілу житла  управління 

житлового господарства Департаменту житлово -комунального 

господарства Білоцерківської міської ради;» 

КЛОЧАН В.Б. - запропонував у додатку до проєкту рішення слова 

«Корчевая  

  Олена Веніаміновна 

- завідувач сектору активної підтримки безробітних (за 

згодою);» 

замінити словами 

«Корчевая  

  Олена Веніаміновна 

 

- завідувач сектору активної підтримки безробітних 

Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості (за 

згодою);» 
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ВИСТУПИЛИ: САВЧУК Ю.С. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту 

інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження штатних розписів виконавчих органів Білоцерківської 

міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу управління персоналом 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. – запропонувала в додатку 3 до проєкту рішення 

слова та цифри  

«3 Адміністратор 35» 

замінити словами та цифрами 

«3 Адміністратор 34» 

слова та цифри  

«5 Державний реєстратор 8» 

замінити словами та цифрами 

«5 Державний реєстратор 9» 

 

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

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження фінансових планів на 2021 рік комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КРАВЕЦЬ А.В., КОСТЮЧЕНКО Р.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  19 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності Білоцерківської 

міської територіальної громади 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про схвалення проєкту рішення міської ради Про надання безповоротної 

фінансової допомоги КП БМР «Комунальник» та КП БМР «Світанок» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про схвалення Регламенту виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

- запропонувала внести зміни до Регламенту, а саме: 

- в пункті 44 слово «доповідної» замінити словом «пояснювальної»; 

- 2 абзац пункту 102 викласти в наступній редакції 

«Невід’ємною частиною проєкту рішення є пояснювальна записка, яка містить 

обґрунтування необхідності винесення його на розгляд виконавчого комітету, список 

запрошених (за необхідності) та список розсилки.»; 

- пункт 112 викласти в наступній редакції 

«Проєкти рішень виконавчого комітету та документи, що стали підставою для їх 

підготовки, разом із пояснювальними записками зберігаються за місцем їх розроблення 

протягом терміну, встановленого чинним законодавством України, після чого передаються на 

зберігання до архівного відділу Білоцерківської міської ради.» 

 

ВИСТУПИЛИ: КОСТЮЧЕНКО Р.А. – запропонував виключити з Регламенту пункт  

«20. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у 

виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а 

також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих 
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або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем 

роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за 

рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про створення комісії з виявлення надавачів соціальних послуг 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ВОЗНЕНКО К.С. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту 

інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін у додаток 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 

26 квітня 2017 року № 145 «Про створення комісії з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» 

 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДІДИК П.А. – запропонував доповнити додаток 1 проєкту рішення словами 

«Дідик  

  Павло Анатолійович  

- староста села Томилівка;» 

 

УСЕНКО О.П. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 

проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме 

участь у голосуванні. 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому 

вона не братиме участь у голосуванні. 

САВЧУК Ю.С. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 

проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме 

участь у голосуванні. 

ДІДИК П.А. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 

проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме 

участь у голосуванні. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Дідика П.А.: 

              за       –  17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про робочу групу з питань реалізації заходів Комплексної програми 

підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОСТЮЧЕНКО Р.А. – запропонував доповнити додаток 2 проєкту рішення 

словами 

«Коноплястий 

  Максим Ігорович 

- депутат Білоцерківської міської ради, учасник 

антитерористичної операції (за згодою);» 

МОРСЬКИЙ В.П. - запропонував доповнити додаток 2 проєкту рішення словами 

«Прилуцький 

  Олександр Вікторович 

 

- директор комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви», учасник 

антитерористичної операції (за згодою).» 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому 

вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми надання 

окремих видів пільг на 2021-2023 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОСТЮЧЕНКО Р.А., ДИКИЙ Г.А.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін до складу комісії для розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження нового складу комісії по наданню житлових субсидій і пільг 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

- запропонувала пункт 2 проєкту рішення доповнити словами та цифрами 

«- рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 лютого 2020 року 

№ 67 «Про затвердження нового складу комісії по наданню житлових субсидій і пільг». 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Велігорської Т.О.: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 18. 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: КОСТЮЧЕНКО Р.А., ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., 

КРАВЕЦЬ А.В., БЕРКУТ С.Г., КОТУШЕНКО М.А., ОРЛЮК М.В., 

ДІДИК П.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 19. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується 

при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із 

залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних 

підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих  під державні 

гарантії 

 

ДОПОВІДАЛА: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна - начальник управління капітального 

будівництва міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 11 жовтня 2016 року № 438 «Про затвердження  умов конкурсу з 

Перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м. 

Білої Церкви» 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження Типового договору на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 11 жовтня 2016 року № 437 «Про затвердження складу конкурсного 

комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних 
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маршрутах загального користування та з визначення на конкурсних засадах 

підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу» 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту 

інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

КИРИШУН Д.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 

проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, 

тому він не братиме участь у голосуванні. 

КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 

проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, 

тому він не братиме участь у голосуванні. 

РУДЕНКО Р.А. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 

проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, 

тому він не братиме участь у голосуванні. 

КОСТЮЧЕНКО Р.А. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту 

інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної 

громади 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОСТЮЧЕНКО Р.А., КРАВЕЦЬ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., 

ШЕВЧЕНКО О.С. – запропонувала пункт 3 проєкту рішення доповнити 

словами «офіційному сайті Білоцерківської міської ради та її виконавчих 

органів та поширити на інших Інтернет-ресурсах» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Шевченко О.С: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 13 лютого 2018 року № 77 «Про затвердження мережі  
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автобусних маршрутів загального користування Білоцерківської міської 

територіальної громади» 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О., КОТУШЕНКО М.А., БЕРКУТ С.Г., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  19 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження складу комісії з перевірки стану військового обліку 

громадян України на території Білоцерківської міської територіальної 

громади у 2021 році 

 

ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович – начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту 

інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитловій будівлі) за 

заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТРОБІЛД» 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Женгала Д.М. стосовно його малолітньої дочки Женгал А.М. 
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ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  18 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Клінецького О.О. стосовно його малолітньої дочки Бухенської С.О. 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ВОЗНЕНКО К.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Попової 

С.М. стосовно її малолітнього сина Попова К.А. 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ВОЗНЕНКО К.С., ОЛІЙНИК А.О., КОСТЮЧЕНКО Р.А., 

НОВОГРЕБЕЛЬСКА І.В., МОРСЬКИЙ В.П. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про встановлення опіки над малолітніми Котовою К.І. та Котовим К.С. 
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ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ВОЗНЕНКО К.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про доцільність зарахування на цілодобове перебування малолітнього 

Рогачова Д.О. в комунальний заклад Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про доцільність зарахування на цілодобове перебування малолітнього 

Ткаченка Б.О. в комунальний заклад Київської обласної ради «Київський 

обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ВОЗНЕНКО К.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про надання малолітній Грінжевській В.Д. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування та захист її особистих прав 
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ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОСТЮЧЕНКО Р.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про припинення функціонування  прийомної сім’ї Бандури О.В. 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання до суду висновку щодо розв’язання спору про визнання 

малолітньої дитини такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О., ДИКИЙ Г.А., БЕРКУТ С.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 
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ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 27 січня 2021 року № 82 «Про деякі питання щодо захисту майнових 

та  житлових прав дітей» 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович –начальник відділ захисту прав 

та інтересів дитини служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


