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П Р О Т О К О Л   № 07 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           26 лютого 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні – 17 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

3.  Гнатюк В.В. - заступник міського голови 

4.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

8.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

9.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

10.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

11.  Кандауров С.М. - член виконавчого комітету 

12.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

13.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

14.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

15.  Ребенко С.А. - член виконавчого комітету 

16.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

17.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Кравець А.В., Мельниченко Г.В., Поліщук С.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; 

Загородня Г.І. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах 

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

Карпенко О.О. – начальник управління економіки міської ради; 

Кисельова В.М. - начальник служби у справах дітей міської ради; 

Ковальська Ю.І. - начальник відділу культури і туризму міської ради; 

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

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

ради; 

Сахарова О. - член Громадської ради при виконавчому комітеті 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. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання –  міський голова Дикий Г.А. 

 

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 проголосували одноголосно. 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     17 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про організацію роботи виконавчих органів Білоцерківської міської ради в 

автоматизованій системі бухгалтерського обліку 

2.  Про схвалення проекту рішення міської ради «Про погодження створення будинку для 

людей похилого віку» 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

3.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

по вул. Полковника Коновальця, в/ч А-1232 в м. Біла Церква 

4.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

по вул. Семашка, 7 в місті Біла Церква 

5.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

по вул. Ярмаркова, 4 в м. Біла Церква 

6.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 
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7.  Про затвердження штатного розпису управління капітального будівництва 

Білоцерківської міської ради з 01 березня 2019 року 

Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

8.  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 

9.  Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 27 вересня 2016 року № 408 «Про затвердження нового складу і Положення про 

тендерний комітет при виконавчому комітеті міської ради та про визначення 

уповноваженої особи при виконавчому комітеті міської ради з питань організації та 

проведення допорогових закупівель» 

10.  Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

Доповідає: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки міської 

ради 

11.  Про внесення змін до штатного розпису комунальної установи Білоцерківської міської 

ради «Територіальний центр надання соціальних послуг» 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

12.  Про створення комісії з обстеження технічного стану приміщення бібліотеки-філії № 1 для 

дітей комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська міська 

централізована бібліотечна система імені Петра Красножона 

Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської 

ради 

13.  Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Білоцерківської міської 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської 

області на 2019 рік 

Доповідає: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

14.  Про визначення порядку участі Лазебного Дмитра Івановича у вихованні та особистому 

спілкуванні з його малолітньою дочкою Лазебною Олександрою Дмитрівною 

15.  Про вирішення судового спору щодо визнання малолітніх дітей такими, що втратили право 

на користування житловим приміщенням 

16.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Шумської Аліни 

Михайлівни  стосовно її малолітнього сина Шумського Єгора Руслановича 

17.  Про надання до суду висновку про визначення порядку участі Горовенка Андрія 

Васильовича у вихованні та особистому спілкуванні з його малолітніми синами 

18.  Про надання малолітній Азіковій Віолетті Денисівні статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

19.  Про надання малолітній Кудіновій Анні Олексіївні статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

20.  Про надання малолітній Кудіновій Аріні Олексіївні статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

21.  Про надання малолітній Манжос Єлизаветі Юріївні статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

22.  Про надання малолітньому Манжосу Іллі Юрійовичу статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
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23.  Про надання малолітньому Манжосу Святославу Юрійовичу статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

24.  Про надання малолітньому Манжосу Тимофію Юрійовичу статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

25.  Про надання малолітньому Морозу Владиславу Олександровичу статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

26.  Про надання малолітньому Морозу Максиму Олександровичу статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про організацію роботи виконавчих органів Білоцерківської міської ради в 

автоматизованій системі бухгалтерського обліку 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ:  ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2.Про схвалення проекту рішення міської ради «Про погодження створення  

будинку для людей похилого віку» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: РЕБЕНКО С.А., ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Полковника Коновальця, в/ч А-1232 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       17 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 4. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Семашка, 7 в місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Ярмаркова, 4 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження штатного розпису управління капітального будівництва 

Білоцерківської міської ради з 01 березня 2019 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. 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: ВИННИЧЕНКО С.О., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О., ГНАТЮК В.В., 

                           КОШЕЛЬ В.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пункту: 

«1.8. Фізичній особі-підприємцю Тарасенко Олесі Олександрівні у магазині продовольчих 

товарів з літнім майданчиком  «У Мареки» за адресою: м. Біла Церква, вул. Таращанська,                

130-а, прим.2, з 08-00 до 23-00, без перерви та вихідних.» 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 27 вересня 2016 року № 408 «Про 

затвердження нового складу і Положення про тендерний комітет при 

виконавчому комітеті міської ради та про визначення уповноваженої особи 

при виконавчому комітеті міської ради з питань організації та проведення 

допорогових закупівель» 

 

ДОПОВІДАЛА: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки міської 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. -  повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

 

ДОПОВІДАЛА: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки міської 

ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      17 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до штатного розпису комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних 

послуг» 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОСТІВИЙ С.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В.,  ВИННИЧЕНКО С.О. 

                            ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про створення комісії з обстеження технічного стану приміщення бібліотеки-

філії № 1 для дітей комунального закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська міська централізована бібліотечна система імені Петра 

Красножона 

 

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             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 2019 рік 

 

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 
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СЛУХАЛИ: 14. Про визначення порядку участі Лазебного Дмитра Івановича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Лазебною Олександрою 

Дмитрівною 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про вирішення судового спору щодо визнання малолітніх дітей такими, що 

втратили право на користування житловим приміщенням 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОСТІВИЙ С.О., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       16 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16.Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Шумської Аліни Михайлівни  стосовно її малолітнього сина Шумського 

Єгора Руслановича 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання до суду висновку про визначення порядку участі Горовенка 

Андрія Васильовича у вихованні та особистому спілкуванні з його 

малолітніми синами 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –     17   
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             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання малолітній Азіковій Віолетті Денисівні статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання малолітній Кудіновій Анні Олексіївні статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       17 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання малолітній Кудіновій Аріні Олексіївні статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       17 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання малолітній Манжос Єлизаветі Юріївні статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       17 
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             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання малолітньому Манжосу Іллі Юрійовичу статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       17 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

   

СЛУХАЛИ: 23. Про надання малолітньому Манжосу Святославу Юрійовичу статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

  

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про надання малолітньому Манжосу Тимофію Юрійовичу статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання малолітньому Морозу Владиславу Олександровичу статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 



11 

 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про надання малолітньому Морозу Максиму Олександровичу статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 


