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м. Бiла Церква                                                                                          18 березня 2020 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 18 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  13 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Кравець А.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.  Олійник А.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

10.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

11.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

12.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

13.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Денисенко О.М., Козирєв П.Г., Лентюгов А.В., Островерх В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Возненко С.Г. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта»; 

Крупський С.В. - заступник начальника Білоцерківського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області; 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету 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. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради Олійник А.О. 

 

Відповідно до ст.53 Закону України «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    –    13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 3 питання: 

 

- Про затвердження висновку комісії  по здійсненню контролю за фінансово-господарською 

діяльністю підприємств комунальної власності міста 

 

- Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання безповоротної фінансової 

допомоги комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» 

 

- Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 

листопада 2019 року № 789 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 22 жовтня 2019 № 746 «Про затвердження переліку проектів 

переможців , які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету м. Біла 

Церква на 2020 рік» шляхом викладення додатку у новій редакції 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

Доповідає: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради 
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2.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28 липня 2018 року № 329 «Про 

уповноваження посадових осіб комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» на складання протоколів про адміністративні правопорушення» 

3.  Про запровадження дистанційної роботи на період встановлення карантину або 

обмежувальних заходів 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

4.  Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

5.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання безповоротної фінансової 

допомоги комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне 

управління» 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

6.  Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 

листопада 2019 року № 789 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 22 жовтня 2019 № 746 «Про затвердження переліку 

проектів переможців , які пропонуються до фінансування у рамках громадського 

бюджету м. Біла Церква на 2020 рік  » шляхом викладення додатку у новій редакції 

Доповідає: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру 

 

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ГРИНЕНКО Ю.А., САВЧУК В.П., 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ВИННИЧЕНКО С.О., ОЛІЙНИК А.О., 

ВЛАСЕНКО В.В., МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А. – підвів підсумки 

обговорення проекту рішення виконавчого комітету: 

доповнити проект рішення пунктом: 

«5. Обмеження, зазначені в пункті 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 16 березня 2020 року № 153 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів 

загального користування розташованих у місті Біла Церква, з метою попередження 

розповсюдженню захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену 

коронавірусом COVID-19», не застосовуються до суб’єктів підприємницької діяльності, що 

здійснюють реалізацію предметів ритуальної належності.» 

пункт 5 проекту рішення вважати пунктом 6 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28 липня 2018 року № 

329 «Про уповноваження посадових осіб комунального підприємства 
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Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення» 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ПОЛЯРУШ О.О., ГРИНЕНКО Ю.А., 

САВЧУК В.П. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про запровадження дистанційної роботи на період встановлення карантину або 

обмежувальних заходів 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., МАРШАЛОК В.А., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання безповоротної 

фінансової допомоги комунальному підприємству Білоцерківської міської 

ради «Тролейбусне управління» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 12 листопада 2019 року № 789 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 жовтня 2019 № 746 

«Про затвердження переліку проектів переможців , які пропонуються до 

фінансування у рамках громадського бюджету м. Біла Церква на 2020 рік  » 

шляхом викладення додатку у новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


