
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л № 07
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 13 березня 2018 року

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

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 10 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Гнатюк В.В. - заступник міського голови
3. Поляруш О.О. - заступник міського голови
4. Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
5. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
6. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
7. Маршалок В.А. - член виконавчого комітету
8. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
9. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету
10. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Гриненко Ю.А., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Рудюк С.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;
Велігорська Т.О. – начальник управління соціального захисту населення міської ради;
Дишлюк В.О. – начальник відділу опіки та піклування служби у справах дітей

міської ради;
Жабченко В.В. - керівник напрямку пасажирської техніки ТОВ «АвтоМАЗ

Україна»;
Захарченко П.А. – в. п. начальника управління містобудування та архітектури міської

ради;
Карпенко О.О. - начальник управління економіки міської ради;
Каткаленко Д.В. - менеджер ТОВ «АвтоМАЗ Україна»;
Кошель В.О. - секретар міської ради;
Кравець А.В. -директор департаменту житлово - комунального господарства

міської ради;
Кулініч А.Ю. - керівник центрально-західного регіону ТОВ «АвтоМАЗ Україна»;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Потапов Ф.Ф. - начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи міської ради;
Рудюк С.О. - заступник начальника сектора превенції Білоцерківського відділу

поліції Головного управління Національної поліції в Київській
області;

Франчук П.А. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення міської ради;

Чорна Ю.С. - заступник начальника управління комунальної власності та
концесії 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 1 питання:

- Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про погодження
комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради укладання договорів фінансового
лізингу на придбання транспортних засобів»

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Постівий С.О. запропонував
виключити з порядку денного 1 питання:

- Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затвердженого рішенням
виконавчого комітету від 14 листопада 2017 року № 406
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Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження спільного річного календарного плану проведення громадських
обговорень з питань охорони громадського порядку у місті Біла Церква на 2018 рік
Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого

комітету міської ради
2. Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність

територіальної громади міста Біла Церква газопроводів  та споруд від ОСББ «Запорізька,
19»

3. Про безкоштовну передачу колод дерев необроблених, отриманих від видалення
аварійних та сухостійних дерев в місті Біла Церква

4. Про проведення весняного двомісячника санітарного очищення, озеленення і
благоустрою міста Біла Церква та природоохоронних заходів до Дня довкілля
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
5. 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

6. Про повідомну реєстрацію колективних договорів
Доповідає: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки міської

ради
7. Про внесення змін до складу робочої групи для опрацювання документів, які подаються

на комісію Київської обласної державної адміністрації з визначення даних про заробітну
плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках

8. Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації надання фінансової
підтримки громадським організаціям
Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального

захисту населення міської ради
9. Про затвердження Типового договору на перевезення пасажирів на  автобусному

маршруті загального користування в м. Біла Церква
10. Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про погодження

комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради укладання договорів
фінансового лізингу на придбання транспортних засобів»
Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку

міської ради
11. Про створення комісії з обстеження об’єктів зовнішньої реклами в м. Біла Церква

Доповідає: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович – в. п. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради

12. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної громади
міста Білої Церкви безоплатно від фізичної особи – підприємця Найвельта Е.М.
зовнішніх водопровідної  та каналізаційної  мереж,  що прокладені до житлового будинку
по вул. Шолом - Алейхема, 37 в місті Білій Церкві Київської області
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Доповідає: ЧОРНА Юлія Сергіївна - заступник начальника управління комунальної
власності та концесії міської ради

13. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Білоцерківської міської
ланки територіальної підсистеми єдиної  державної системи цивільного захисту Київської
області на 2018 рік
Доповідає: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення міської ради

14. Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу
в квітні – травні 2018 року
Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної

роботи міської ради
15. Про звільнення Красіної Тетяни Олександрівни від здійснення повноважень опікуна
16. Про збереження житлових прав малолітнього Журавльова Артема Олеговича
17. Про реєстрацію народження залишеної дитини
18. Про затвердження  висновку до суду щодо визначення місця проживання дитини
19. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

Доповідає: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та
піклування служби у справах дітей міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження спільного річного календарного плану проведення
громадських обговорень з питань охорони громадського порядку у місті Біла
Церква на 2018 рік

ДОПОВІДАВ:ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету
міської ради

ВИСТУПИЛИ:  ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 2. Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність
територіальної громади міста Біла Церква газопроводів  та споруд від ОСББ
«Запорізька, 19»

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.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0
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утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 3. Про безкоштовну передачу колод дерев необроблених, отриманих від
видалення аварійних та сухостійних дерев в місті Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ:  ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 4. Про проведення весняного двомісячника санітарного очищення, озеленення і
благоустрою міста Біла Церква та природоохоронних заходів до Дня довкілля

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ:  ДИКИЙ Г.А., 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.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 5. 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

- запропонувала пункт 1.4 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1.4.Фізичній особі-підприємцю Стадник О.С. у магазині продовольчих товарів за адресою:
вул.Вернадського,3, прим.2, з 08-00 до 22-00, без перерви та вихідних.»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Беркут М.В.:

за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
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СЛУХАЛИ: 6. Про повідомну реєстрацію колективних договорів

ДОПОВІДАЛА: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до складу робочої групи для опрацювання документів, які
подаються на комісію Київської обласної державної адміністрації з визначення
даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990
роках

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального
захисту населення міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації надання
фінансової підтримки громадським організаціям

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального
захисту населення міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Типового договору на перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування в м. Біла Церква

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

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. – запропонував пункт 2.4.13 додатку до проекту рішення
доповнити словами: «та Правил благоустрою м. Біла Церква, затверджених рішенням сесії
Білоцерківської міської ради від 11.07.2008 року № 800.»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.:
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за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається зі змінами (додається).

СЛУХАЛИ: 10. Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про
погодження комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради
укладання договорів фінансового лізингу на придбання транспортних
засобів»

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

ВИСТУПИЛИ: КАТКАЛЕНКО Д.В., МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А., ЖАБЧЕНКО В.В.,
КРАВЕЦЬ А.В., ПОЛЯРУШ О.О., ГНАТЮК В.В. – запропонував пункт 3
додатку до проекту рішення викласти в наступній редакції:

«3. Погодити Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальне
шляхово-експлуатаційне управління» укладання договору фінансового лізингу для придбання
самоскидів МАЗ – 3 одиниці з правом викупу та тракторів МТЗ - 5 одиниць з правом викупу.»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.:

за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).

СЛУХАЛИ: 11. Про створення комісії з обстеження об’єктів зовнішньої реклами в м. Біла
Церква

ДОПОВІДАВ: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович – в. п. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 12. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної
громади міста Білої Церкви безоплатно від фізичної особи – підприємця
Найвельта Е.М. зовнішніх водопровідної та каналізаційної мереж, що
прокладені до житлового будинку по вул. Шолом - Алейхема, 37 в місті Білій
Церкві Київської області

ДОПОВІДАЛА: ЧОРНА Юлія Сергіївна - заступник начальника управління комунальної
власності та концесії міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 13.Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Білоцерківської
міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Київської області на 2018 рік

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 14. Про організацію та проведення призову громадян України на строкову
військову службу в квітні – травні 2018 року

ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної
роботи міської ради

- запропонував у проекті рішення пункт 2.2 вважати пунктом 4.5, у зв'язку з цим пункт
4.5 вважати пунктом 4.6

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.
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Потапова Ф.Ф.:

за – 9
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).

СЛУХАЛИ: 15. Про звільнення Красіної Тетяни Олександрівни від здійснення повноважень
опікуна

ДОПОВІДАВ:ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування
служби у справах дітей міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
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проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 16. Про збереження житлових прав малолітнього Журавльова Артема Олеговича

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування
служби у справах дітей міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 17. Про реєстрацію народження залишеної дитини

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування
служби у справах дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження висновку до суду щодо визначення місця проживання
дитини

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування
служби у справах дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 19. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей
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ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – начальник відділу опіки та піклування
служби у справах дітей міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
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


