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П Р О Т О К О Л   № 08 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           27 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.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

6.  Кандауров С.М. - член виконавчого комітету 

7.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

8.  Рудюк С.В. - член виконавчого комітету 

9.  Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету 

10.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Антонюк М.А., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Смуток Б.М., Усенко Я.В., Фастівський В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій 

Кошель В.О. - секретар міської ради; 

Кравець А.В. -директор департаменту житлово - комунального господарства 

міської ради; 

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

Литвиненко К.С. – в. п. начальника управління з питань молоді та спорту міської ради; 

Надточій І.І. - головний лікар комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №4»; 

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

Степашкіна В.В. - завідувач сектору з питань сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей 

відділу з питань сімейної та молодіжної політики управління з 

питань молоді та спорту міської ради; 

Тетерук І.М. – головний спеціаліст служби містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури 

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. 

 

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 6 питань: 

 

- Про заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів місцевого 

бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2018 році 

 

- Пpо план pоботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської мiської pади на другий 

квартал 2018 pоку 

 

- Про затвердження протоколу засідання опікунської ради виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради 

 

- Про встановлення опіки над громадянкою Коноваленко Валентиною Сергіївною, у разі 

визнання її недієздатною 

 

- Про встановлення опіки над громадянкою Урюпіною Вірою Григорівною, у разі 

визнання її недієздатною 

 

- Про затвердження планів діяльності міста Білої Церкви у сфері цивільного захисту 
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Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Постівий С.О. запропонував 

виключити з порядку денного 1 питання: 

 

- Про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 23 серпня 2016 року № 371 та про ініціативну групу з підготовки установчих 

зборів для формування  нового складу Громадської ради 

 

та включити до порядку денного 1 питання: 

 

- Про укладання  договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування «Піщаний масив (Бугаївка)- Автостанція» 

 

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 заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів місцевого 

бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2018 році  

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна –заступник міського голови 

2.  Пpо план pоботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської мiської pади на другий квартал 

2018 pоку 

Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

3.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

4.  Про склад комісії по складанню списків громадян на одержання приватизаційних 

паперів в місті Біла Церква 

Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради 

5.  Про погодження надання молодіжного житлового кредиту за рахунок коштів міського 

бюджету 

6.  Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 13 травня 2014 року № 164 «Про комісію з розгляду питань щодо присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня» при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради»  

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – начальник управління з питань молоді 

та спорту міської ради 

7.  Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 31 січня 2018 

року № 61 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах  загального користування м. Білої Церкви» 

8.  Про укладання  договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування «Піщаний масив (Бугаївка)- Автостанція» 

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

міської ради 

9.  Про внесення змін до підпункту 1.5. пункту 1 рішення виконавчого комітету  

Білоцерківської міської ради «Про деякі питання присвоєння адрес» від 12 вересня 2017 

року №322 
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10.  Про зміну адреси частині житлового будинку та земельній ділянці гр. Стрілець Л.Г. по 

пров. Олександрійський, 14, кв.2 

11.  Про зміну адреси земельній ділянці гр. Маєвського О.В. по вул. Піщана перша, 89 

12.  Про зміну адреси нежитловій будівлі під літ. «Г»  Приватного акціонерного товариства 

«Білоцерківсільрибгосп» по вул. Івана Кожедуба, 244 

13.  Про зміну адреси нежитловій будівлі під літ. «К» Приватного акціонерного товариства 

«Білоцерківсільрибгосп» по вул. Івана Кожедуба, 244 

14.  Про присвоєння адреси новозбудованим нежитловим будівлям виробничої бази по 

виготовленню та ремонту меблів і фурнітури по вул. Гайок, 4а 

15.  Про присвоєння адреси новозбудованій нежитловій будівлі (сторожці)  по вул. 

Сквирське шосе, в районі станції «Біла Церква» 

16.  Про присвоєння адреси новозбудованому індивідуальному гаражу по пров. 

Партизанський другий, 11 

17.  Про присвоєння адреси новозбудованому житлового  будинку  та земельній ділянці гр. 

Талимончика Ю.Д., гр. Талимончика О.Д. по вул. Олени Теліги, 35 

Доповідає: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та архітектури 

18.  Про надання малолітній Колембет Марії Андріївні статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування   

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

20.  Про затвердження протоколу засідання опікунської ради виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради  

21.  Про встановлення опіки над  громадянкою Коноваленко Валентиною Сергіївною, у разі 

визнання її недієздатною  

22.  Про встановлення опіки над громадянкою Урюпіною Вірою Григорівною, у разі 

визнання її недієздатною  

Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

23.  Про затвердження планів діяльності міста Білої Церкви у сфері цивільного захисту  

Доповідає: ФРАНЧУК Петро Анатолійович –начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів місцевого 

бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2018 році 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна –заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Пpо план pоботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської мiської pади на другий 

квартал 2018 pоку 
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ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0  

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про склад комісії по складанню списків громадян на одержання 

приватизаційних паперів в місті 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. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        9 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про погодження надання молодіжного житлового кредиту за рахунок коштів 

міського бюджету 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – в. п. начальника управління з питань 

молоді та спорту міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ГРИНЕНКО Ю.А., ПОСТІВИЙ С.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 13 травня 2014 року № 164 «Про комісію з розгляду питань 

щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради» 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – в. п. начальника управління з питань 

молоді та спорту 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 п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 31 

січня 2018 року № 61 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах  загального користування м. Білої Церкви» 

 

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

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О., ТЮТЮННИК І.Ф. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про укладання  договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування «Піщаний масив (Бугаївка)- Автостанція» 

 

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

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до підпункту 1.5. пункту 1 рішення виконавчого комітету  

Білоцерківської міської ради «Про деякі питання присвоєння адрес» від 12 

вересня 2017 року №322 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про зміну адреси частині житлового будинку та земельній ділянці гр. Стрілець 

Л.Г. по пров. Олександрійський, 14, кв.2 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Маєвського О.В. по 

                            вул. Піщана перша, 89 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про зміну адреси нежитловій будівлі під літ. «Г»  Приватного акціонерного 

товариства «Білоцерківсільрибгосп» по вул. Івана Кожедуба, 244 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про зміну адреси нежитловій будівлі під літ. «К» Приватного акціонерного 

товариства «Білоцерківсільрибгосп» по вул. Івана Кожедуба, 244 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про присвоєння адреси новозбудованим нежитловим будівлям виробничої 

бази по виготовленню та ремонту меблів і фурнітури по вул. Гайок, 4а 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., КАНДАУРОВ С.М., ПОСТІВИЙ С.О., ДИКИЙ Г.А. – 

запропонував зняти з розгляду проект рішення 

 

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про присвоєння адреси новозбудованій нежитловій будівлі (сторожці)  по 

вул. Сквирське шосе, в районі станції «Біла Церква» 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А. – запропонував зняти з розгляду проект 

рішення 

 

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 16. Про присвоєння адреси новозбудованому індивідуальному гаражу по пров. 

Партизанський другий, 11 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. – запропонував зняти з розгляду проект рішення 

 

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.: 

              за   –        9 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про присвоєння адреси новозбудованому житлового  будинку  та земельній 

ділянці гр. Талимончика Ю.Д., гр. Талимончика О.Д. по вул. Олени Теліги, 35 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

 

ВИСТУПИЛИ: ТЮТЮННИК І.Ф., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О., ТЕТЕРУК І.М. – 

запропонувала в пункті 1 проекту рішення фразу «Олени Теліги, 35-А» 

замінити на «Олени Теліги, 35-Б» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Тетерук І.М.: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання малолітній Колембет Марії Андріївні статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.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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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 20. Про затвердження протоколу засідання опікунської ради виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про встановлення опіки над громадянкою Коноваленко Валентиною 

Сергіївною, у разі визнання її недієздатною 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про встановлення опіки над громадянкою Урюпіною Вірою Григорівною, у 

разі визнання її недієздатною 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження планів діяльності міста Білої Церкви у сфері цивільного 

захисту 
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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). 

 

 

Головуючий на засіданні 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 


