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П Р О Т О К О Л   № 06 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           19 лютого 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні – 12 осіб: 

 

1.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

2.  Гнатюк В.В. - заступник міського голови 

3.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

4.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

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

7.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

10.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

11.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Дикий Г.А., Поляруш О.О., Гриненко Ю.А., Кандауров С.М., Мельниченко Г.В.,             

Поліщук С.М., Ребенко С.А., Усенко Я.В., Челюбеєв С.В. 

 



Присутні на засіданні від установ та організацій 

 

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

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

ради; 

Степура Б.С. -начальник відділу ведення Державного реєстру виборців; 

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

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання –  секретар міської ради Кошель В.О. 

 

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

 

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    –    11 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Секретар міської ради Кошель В.О.  попросив врахувати його голос «за» 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету проголосували одноголосно  

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за    –    12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про організацію проведення публічних заходів під час передвиборної агітації щодо 

виборів Президента України 2019 року 

2.  Про направлення подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій 

основі 

Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

3.  Про внесення змін до Переліку об’єктів і заходів, які фінансуються за рахунок залишку 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква, що зберігаються на 

рахунках загального фонду місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 29 січня 2019 року № 49 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

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

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна   – заступник міського голови 

 



 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про організацію проведення публічних заходів під час передвиборної агітації 

щодо виборів Президента України 2019 року 

 

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: 2. Про направлення подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на 

тимчасовій основі 

 

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: 3. Про  внесення змін до Переліку об’єктів і заходів, які фінансуються за рахунок 

залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій м. Біла 

Церква, що зберігаються на рахунках загального фонду місцевого бюджету 

станом на 01 січня 2019 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 29 січня 2019 року № 49 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ВИННИЧЕНКО С.О., КРАВЕЦЬ А.В., ПОСТІВИЙ С.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., КРАВЕЦЬ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 



Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Секретар міської ради       В. Кошель 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 


