БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л № 11
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква

09 квітня 2019 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(великий зал виконавчого комітету)
Загальний склад виконавчого комітету - 21 особа
Присутні на засіданні – 17 осіб:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Дикий Г.А.
Кошель В.О.
Гнатюк В.В.
Кравець А.В.
Литвиненко К.С.
Новогребельська І.В.
Поляруш О.О.
Постівий С.О.
Антонюк М.А.
Гриненко Ю.А.
Кандауров С.М.
Мельниченко Г.В.
Олійник О.О.
Островерх В.П.
Поліщук С.М.
Фастівський В.П.
Челюбеєв С.В.

- міський голова
- секретар міської ради
- заступник міського голови
- заступник міського голови
- заступник міського голови
- заступник міського голови
- заступник міського голови
- керуючий справами виконавчого комітету міської ради
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:
Винниченко С.О., Маршалок В.А., Ребенко С.А., 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;
Карпенко О.О.
- начальник управління економіки міської ради;
Кисельова В.М.
– начальник служби у справах дітей міської ради;
Козачук Д.В.
- директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради
«Міськреклама»;
Павлова С.В.
– начальник управління містобудування та архітектури міської ради;
Паливода І.П.
– начальник управління у справах молоді та спорту міської ради;
Піскоцький М.І.
- начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Савченко О.І.
– директор департаменту житлово-комунального господарства міської
ради;
Шевченко О.С.
– начальник відділу транспорту та зв’язку 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 голосували:
за – 15
проти – 0
утримались - 0
Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 1 питання:
-Про встановлення надбавки за складність і напруженість у роботі тренерам-викладачам
дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 2019 році
та виключити з порядку денного 1 питання:
-Про питання розміщення зовнішньої реклами в місті Біла Церква
Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 17
проти – 0
утримались - 0
Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами:

1.

2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
на території кладовищ «Старокиївське», «Старозарічанське», «Сухий Яр» в м. Біла
Церква
Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вул. Логінова, 28 в м. Біла Церква
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по бульвару Олександрійському, 11 в місті Біла Церква
Про деякі питання щодо квартирного обліку
Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства міської ради
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
Про повідомну реєстрацію колективних договорів
Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 15 листопада 2018 року № 634 «Про план діяльності виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік»
Доповідає: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки міської
ради
Про організаційні питання забезпечення житлом деяких категорій громадян
Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального
захисту населення міської ради
Про встановлення надбавки за складність і напруженість у роботі тренерам-викладачам
дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 2019 році
Доповідає: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник управління у справах молоді
та спорту міської ради
Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-груп» щодо надання дозволу на
розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. М. Залізняка, 36)
Про розгляд заяви навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню
кваліфікації кадрів щодо надання дозволу на розміщення трьох об’єктів зовнішньої
реклами (вул. Київська, 113)
Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон - Аутдор» щодо
надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. О. Гончара, в районі
перехрестя з вул. Першотравневою, зі сторони житлового будинку № 22 по вул.
Вокзальній)
Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» щодо надання
дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, в
районі перехрестя з вул. Павліченко)
Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» щодо надання
дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, в
районі зупинки громадського транспорту «Павліченко»)
Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради
Про втрату малолітньою Колембет Марією Андріївною статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування
Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Семянівської Н.А.
та Вдовіна В.М. стосовно їх неповнолітнього сина Вдовіна Є.В. й щодо позбавлення
батьківських прав Семянівської Н.А. стосовно її малолітнього сина Семянівського В.С.
Про втрату малолітніми Василенко Кірою Денисівною та Василенком Кірілом
Денисовичем статусу дітей, позбавлених батьківського піклування
Про надання до суду висновку про розв’язання спору щодо визнання малолітньої дитини
такою, що втратила право користування житловим приміщенням
Про надання малолітній Жук А.В. статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів
Про надання малолітній Кравцовій О.І. статусу дитини, позбавленої батьківського
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21.
22.
23.
24.

піклування, та встановлення над нею опіки
Про надання малолітній Сидоренко М.В. статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про надання малолітній Сулимі К.Р. статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів
Про надання малолітньому Одінцову О.О. статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей
Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
СЛУХАЛИ: 1. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної
вартості
на
території
кладовищ
«Старокиївське»,
«Старозарічанське», «Сухий Яр» 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).
СЛУХАЛИ: 2. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по вул. Логінова, 28 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).
СЛУХАЛИ: 3. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по бульвару Олександрійському, 11 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: 4. Про деякі питання щодо квартирного обліку
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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 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: ПОСТІВИЙ С.О., ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В.
Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пункту:
«1.3. Фізичній особі-підприємцю Балеско Миколі Васильовичу у кафе за адресою:
м. Біла Церква, вул. О. Теліги, 81, з 09-00 до 22-00, без перерви та вихідних.».
за –
13
проти – 1
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
СЛУХАЛИ: 6. Про повідомну реєстрацію колективних договорів
ДОПОВІДАЛА: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки
міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
17
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 15 листопада 2018 року № 634 «Про план
діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2019 рік»
ДОПОВІДАЛА: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки
міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
17
проти – 0
утримались - 0
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ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 8. Про організаційні питання забезпечення житлом деяких категорій громадян
ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального
захисту населення 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: 9. Про встановлення надбавки за складність і напруженість у роботі тренерамвикладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 2019 році
ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник управління у справах молоді та
спорту міської ради
ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
17
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-груп» щодо надання
дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. М. Залізняка, 36)
ДОПОВІДАЛА:

ПАВЛОВА

Сніжана

Володимирівна – начальник управління
містобудування та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
16
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 11. Про розгляд заяви навчального центру по підготовці, перепідготовці та
підвищенню кваліфікації кадрів щодо надання дозволу на розміщення трьох
об’єктів зовнішньої реклами (вул. Київська, 113)
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ДОПОВІДАЛА:

ПАВЛОВА

Сніжана

Володимирівна – начальник управління
містобудування та архітектури міської ради
– запропонувала зняти з розгляду проект рішення, оскільки надійшов лист від заявника з
проханням не виносити на розгляд виконавчого комітету міської ради питання розміщення
реклами.
Голосували за пропозицію Павлової С.В.:
за –
16
проти – 0
утримались - 1
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ: 12. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон Аутдор» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. О. Гончара, в районі перехрестя з вул. Першотравневою, зі сторони
житлового будинку № 22 по вул. Вокзальній)
ДОПОВІДАЛА:

ПАВЛОВА

Сніжана

Володимирівна – начальник управління
містобудування та архітектури міської ради

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О., ГРИНЕНКО Ю.А.,
ГНАТЮК В.В.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
13
проти – 0
утримались - 4
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 13. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав»
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект
Князя Володимира, в районі перехрестя з вул. Павліченко)
ДОПОВІДАЛА:

ПАВЛОВА

Сніжана

Володимирівна – начальник управління
містобудування та архітектури міської ради

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
8
проти – 0
утримались - 9
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ: 14. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав»
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект
Князя Володимира, в районі зупинки громадського транспорту
«Павліченко»)
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ДОПОВІДАЛА:

ПАВЛОВА

Сніжана

Володимирівна – начальник управління
містобудування та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
утримались - 7
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ: 15. Про втрату малолітньою Колембет Марією Андріївною статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування
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: 16. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав
Семянівської Н.А. та Вдовіна В.М. стосовно їх неповнолітнього сина
Вдовіна Є.В. й щодо позбавлення батьківських прав Семянівської Н.А.
стосовно її малолітнього сина Семянівського В.С.
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 втрату малолітніми Василенко Кірою Денисівною та Василенком
Кірілом Денисовичем статусу дітей, позбавлених батьківського піклування
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).
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СЛУХАЛИ: 18. Про надання до суду висновку про розв’язання спору щодо визнання
малолітньої дитини такою, що втратила право користування житловим
приміщенням
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: 19. Про надання малолітній Жук А.В. 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: 20. Про надання малолітній Кравцовій О.І. статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, та встановлення над нею опіки
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: 21. Про надання малолітній Сидоренко М.В. 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).
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СЛУХАЛИ: 22. Про надання малолітній Сулимі К.Р. 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: 23. Про надання малолітньому Одінцову О.О. 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 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).
ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., МЕЛЬНИЧЕНКО Г.В., ПОСТІВИЙ С.О., ГРИНЕНКО Ю.А.,
ДИКИЙ Г.А. – запропонував повернутись до розгляду проекту рішення «Про встановлення
режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування
населення»
Голосували за пропозицію Дикого Г.А.:
за –
15
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування - повторно розглянути проект рішення.
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СЛУХАЛИ: Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування,
побутового обслуговування населення
ДОПОВІДАВ: ДИКИЙ Геннадій Анатолійович – міський голова
ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О., ДИКИЙ Г.А. – протокольне доручення:
відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування
міської ради (Беркут М.В.) - з метою отримання повної інформації щодо діяльності суб’єктів
господарювання в сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування
населення та погодження встановлення режиму роботи, надати на наступне засідання
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради інформацію про застосування до
суб’єктів господарювання, вказаних в пунктах 1.1., 1.3.-1.7 проекту рішення
адміністративних стягнень за порушення правил побутового обслуговування населення,
інших нормативно-правових актів, що регулюють надання побутових послуг.
Надалі, при винесені на розгляд виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
проектів рішень про встановлення режиму роботи, надавати інформацію про застосування
адміністративних стягнень до суб’єктів господарювання, яким планується встановити за
погодженням з власниками зручний для населення режим роботи.
Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пунктів:
«1.1. Фізичній особі-підприємцю Первій Анастасії Сергіївні у магазині продовольчих
товарів за адресою: м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 95-в (територія ринку), з 10-00 до
19-00, без перерви та вихідних.
1.3. Фізичній особі-підприємцю Балеско Миколі Васильовичу у кафе за адресою: м.
Біла Церква, вул. О. Теліги, 81, з 09-00 до 22-00 , без перерви та вихідних.
1.4. Фізичній особі-підприємцю Білошкурській Оксані Андріївні у павільйоні
продовольчих товарів за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, в районі житлового
будинку № 65, з 09-00 до 18-00, без перерви, вихідний день – неділя.
1.5. Фізичній особі-підприємцю Чуб Надії Вікторівні у кіоску продовольчих товарів за
адресою: м. Біла Церква, вул. Некрасова, в районі житлового будинку № 46, з 08-00 до 21-00,
обідня перерва з 14-00 до 15-00, без вихідних.
1.6. Фізичній особі-підприємцю Крохмаленку Олександру Олександровичу у магазині
продовольчих товарів за адресою: м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 175-Б, з 07-00 до 2200, без перерви та вихідних.
1.7. Фізичній особі-підприємцю Поруновій Ларисі Борисівні у кафе за адресою: м.
Біла Церква, вул. Гайок, 201, з 10-00 до 22-00 , без перерви та вихідних.».
за –
16
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
Голова засідання
Міський голова

Г. Дикий

Секретар
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

С. Постівий

