БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л № 06
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква

27 лютого 2018 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(великий зал виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб
Присутні на засіданні – 12 осіб:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дикий Г.А.
Гнатюк В.В.
Поляруш О.О.
Постівий С.О.
Антонюк М.А.
Гриненко Ю.А.
Маршалок В.А.
Ребенко С.А.
Рудюк С.В.
Тютюнник І.Ф.
Фастівський В.П.
Челюбеєв С.В.

- міський голова
- заступник міського голови
- заступник міського голови
- керуючий справами виконавчого комітету міської ради
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:
Кандауров С.М., Міщенко В.В., Смуток Б.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;
Загородня Г.І.
- начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах
місцевого самоврядування і нагород міської ради;
Кисельова В.М.
– начальник служби у справах дітей міської ради;
Кошель В.О.
- секретар міської ради;
Кравець А.В.
-директор департаменту житлово - комунального господарства
міської ради;
Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Піскоцький М.І.
- начальник загального відділу виконавчого комітету 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.
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 проголосували одноголосно.
Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 3 питання:
-Про проект Програми розвитку автомобільного транспорту міста Білої Церкви на
2018-2020 роки;
-Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при
визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних
коштів у м. Біла Церква, коштів державних і комунальних підприємств, установ та
організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії;
-Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
від 31 січня 2018 року №60 «Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю
за фінансово-господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста»
Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0
утримались - 0
Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради в 2017 році
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

Про узгодження статуту громадського формування з охорони громадського порядку
«Білоцерківська муніципальна варта»
Про затвердження Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування
Білоцерківської міської ради та створення комісії з етики
Про надання дозволу на проведення польотів теплового аеростата над м. Біла Церква
Про комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчих органах
Білоцерківської міської ради
Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Про затвердження штатного розпису управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради з 01 березня 2018 року
Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з
питань служби в органах місцевого
самоврядування і нагород міської ради
Про деякі питання щодо квартирного обліку
Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості на території навчально-виховного об’єднання «Звитяга» в місті Біла Церква
Про затвердження складу робочої групи по організації велосипедної інфраструктури
в м. Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житловокомунального господарства міської ради
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
Про деякі питання організації пасажирських перевезень на автобусних маршрутах
загального користування
Про проект Програми розвитку автомобільного транспорту міста Білої Церкви на
2018-2020 роки
Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна - начальник відділу транспорту та зв’язку
міської ради
Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при
визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із
залученням
бюджетних коштів у м. Біла Церква, коштів державних і комунальних підприємств,
установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії
Доповідає: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від
31 січня 2018 року №60 «Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю
за фінансово-господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста»
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в сім’ї патронатного
вихователя
Про встановлення опіки над малолітньою Новіковою Єлизаветою Андріївною та
майном, яке їй належить
Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей
Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
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СЛУХАЛИ: 1. Про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради в 2017
році
ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 2. Про узгодження статуту громадського формування з охорони громадського
порядку «Білоцерківська муніципальна варта»
ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ:

3. Про затвердження Кодексу поведінки посадових осіб місцевого
самоврядування Білоцерківської міської ради та створення комісії з етики

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
ВИСТУПИЛИ: РЕБЕНКО С.А. – запропонував додаток 2 проекту рішення доповнити:
«Ребенко
Степан Анатолійович

- член виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
(за згодою);»

РЕБЕНКО С.А. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» по першому додатку складу комісії у даному проекті рішення можливі наявні ознаки
потенційного конфлікту інтересів, тому вони не братимуть участь у голосуванні.
ПОСТІВИЙ С.О. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» по першому додатку складу комісії у даному проекті рішення можливі наявні ознаки
потенційного конфлікту інтересів, тому вони не братимуть участь у голосуванні.
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Ребенко С.А.:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
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СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу на проведення польотів теплового аеростата над м. Біла
Церква
ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 5. Про комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчих органах
Білоцерківської міської ради
ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О. - повідомив, що відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки потенційного
конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження штатного розпису управління соціального захисту
населення Білоцерківської міської ради з 01 березня 2018 року
ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з
питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород міської ради
ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 7. Про деякі питання щодо квартирного обліку
ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово комунального господарства міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості на території навчально-виховного об’єднання «Звитяга» в місті Біла
Церква
ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово комунального господарства міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження складу робочої групи по організації велосипедної
інфраструктури в м. Біла Церква
ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово комунального господарства міської ради
ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки потенційного
конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні.
ДИКИЙ Г.А. – запропонував додаток 2 проекту рішення доповнити:
«Фастівський
Вадим Петрович

- член виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
(за згодою);»

ФАСТІВСЬКИЙ В.П. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів,
тому він не братиме участь у голосуванні.
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Дикого Г.А.:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
СЛУХАЛИ: 10. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування,
побутового обслуговування населення
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ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового
обслуговування населення і громадського
харчування міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 11. Про деякі питання організації пасажирських перевезень на автобусних
маршрутах загального користування
ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна - начальник відділу транспорту та зв’язку
міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 12. Про проект Програми розвитку автомобільного транспорту міста Білої Церкви
на 2018-2020 роки
ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна - начальник відділу транспорту та зв’язку
міської ради
ВИСТУПИЛИ:

ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А. , ПОЛЯРУШ О.О., ГНАТЮК В.В. –
запропонував доповнити п.2.5. Програми розвитку автомобільного
транспорту словом: «електробусів»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.:
за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
СЛУХАЛИ: 13. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується
при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із
залученням бюджетних коштів у м. Біла Церква, коштів державних і
комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих
під державні гарантії
ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови
ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., РУДЮК С.В., ГНАТЮК В.В.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
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за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 31 січня 2018 року №60 «Про затвердження висновку комісії по
здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств
комунальної власності міста»
ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 1
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 15. Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в сім’ї
патронатного вихователя
ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 16. Про встановлення опіки над малолітньою Новіковою Єлизаветою Андріївною
та майном, яке їй належить
ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
ВИСТУПИЛИ: РУДЮК С.В.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 17. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
12
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

