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П Р О Т О К О Л   № 09 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           05 квітня 2018 року 

                                                                                                       

 

                  

 

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні – 10 осіб: 

 

1.  Гнатюк В.В. - заступник міського голови 

2.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

4.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

5.  Кандауров С.М. - член виконавчого комітету 

6.  Рудюк С.В. - член виконавчого комітету 

7.  Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету 

8.  Усенко Я.В. - член виконавчого комітету 

9.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

10.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Дикий Г.А., Антонюк М.А., Маршалок В.А., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Смуток Б.М. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій 

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

місцевого самоврядування  і нагород міської ради; 

Кошель В.О. - секретар міської ради; 

Колотницька А.В. - в.о. директора департаменту житлово - комунального господарства 

міської ради; 

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

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Головуючий на засіданні – заступник міського голови В.В. Гнатюк 

 

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. 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за    –    10 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про закінчення опалювального сезону 2017 - 2018 років в місті Біла Церква 

Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович –заступник міського голови 

2.  Про затвердження штатних розписів управлінь, відділів, служб міської ради і 

виконавчого комітету з 12 квітня  2018 року 

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

питань служби в органах місцевого 

самоврядування  і нагород міської ради 

 Різне 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про закінчення опалювального сезону 2017 - 2018 років в місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович –заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження штатних розписів управлінь, відділів, служб міської ради і 

виконавчого комітету з 12 квітня  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., ГРИНЕНКО Ю.А., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Різне. 

СЛУХАЛИ: Про проведення чергового засідання виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., УСЕНКО Я.В., РУДЮК С.В. 

 

Голосували: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування чергове засідання виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради відбудеться 17 квітня 2018 року. 

 

 

Головуючий на засіданні 

 

Заступник міського голови       В. Гнатюк 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 


