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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.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

11.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

12.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

13.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Власенко В.В., Денисенко О.М., Маршалок В.А., Островерх В.П. 
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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; 

Бублій В.Г. – в. о. начальника управління містобудування та архітектури міської 

ради; 

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

«Муніципальна варта»; 

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

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

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

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; 

Русс О.М. - депутат Білоцерківської 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    –    12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста 

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

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

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

допомоги на поповнення обігових коштів КП  БМР "Аптека №181", КП БМР "Аптека 

№113", БМР "Аптека №62", КП БМР "Аптека №1", КП БМР "Аптека №245» 

4.  Про вжиття у місті Біла Церква додаткових заходів щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19 

5.  Про внесення змін в 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 
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розповсюдженню захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену 

коронавірусом COVID-19» 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

6.  Про внесення змін та затвердження штатного розпису керівного складу Білоцерківської 

міської ради і  виконавчого комітету, окремих відділів та управлінь 

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

служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород міської ради 

7.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Павліченко, в районі тимчасової 

споруди «Флінт») 

8.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Павліченко, біля житлового 

будинку № 28) 

9.  Про розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Позитив ВС» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі 

перехрестя з вул. Сухоярською) 

10.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Позитив ВС» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Павліченко, в районі 

в’їзду до військового містечка № 3) 

Доповідає: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – в. о. начальника управління містобудування 

та архітектури міської ради 

11.  Про вибуття малолітньої Романчук М.М. (Миколайчук К.М.) із сім’ї патронатного 

вихователя 

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., САВЧУК В.П., КОЗИРЄВ П.Г.., 

ЛЕНТЮГОВ А.В.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. 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., КОЗИРЄВ П.Г., ЛЕНТЮГОВ А.В., ГРИНЕНКО Ю.А., 

КРАВЕЦЬ А.В., ПОЛЯРУШ О.О. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання безповоротної 

фінансової допомоги на поповнення обігових коштів КП  БМР "Аптека №181", 

КП БМР "Аптека №113", БМР "Аптека №62", КП БМР "Аптека №1", КП БМР 

"Аптека №245» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г. – запропонував у всіх випадках слово «безповоротної» 

замінити словом «поворотної» 

 

Голосували за пропозицію Козирєва П.Г.: 

              за       –    3 

             проти –    3 

утримались    -     2 

за результатами голосування пропозицію не підтримано. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    9 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про вжиття у місті Біла Церква додаткових заходів щодо запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., ЛЕНТЮГОВ А.В., КОЗИРЄВ П.Г., 

БЕРКУТ М.В., ДИКИЙ Г.А. – підвів підсумки обговорення проекту рішення 

виконавчого комітету: 

пункт 1.1. проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1.1. Заборонити в торгових закладах (об’єктах торгівлі) реалізацію їжі швидкого 

приготування та продаж будь-яких напоїв на розлив, окрім питної води.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 
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СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін в 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» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., ШВЕЦЬ С.С., ГРИНЕНКО Ю.А., ВОЗНЕНКО С.Г., 

ЛЕНТЮГОВ А.В., ЛИТВИНЕНКО К.С., САВЧУК В.П., ПОЛЯРУШ О.О., 

БЕРКУТ М.В., ОЛІЙНИК А.О., РУСС О.М., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., 

КРАВЕЦЬ А.В., ДИКИЙ Г.А. – підвів підсумки обговорення проекту рішення 

виконавчого комітету: 

в пункті 1. проекту рішення слова «кіосків з реалізації хліба, хлібобулочних виробів, 

ковбасних виробів, напівфабрикатів, питної води, зоомагазинів, об’єктів торгівлі з реалізації 

засобів гігієни та виробів медичного призначення» заміти словами «спеціалізованих кіосків з 

реалізації хліба, хлібобулочних виробів, ковбасних виробів, напівфабрикатів, молочної 

продукції власного виробництва, питної води, зоомагазинів». 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін та затвердження штатного розпису керівного складу 

Білоцерківської міської ради і  виконавчого комітету, окремих відділів та 

управлінь 

 

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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Павліченко, 

в районі тимчасової споруди «Флінт») 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – в. о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 
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             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Павліченко, 

біля житлового будинку № 28) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – в. о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    1 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Позитив ВС» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Київська, в районі перехрестя з вул. Сухоярською) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – в. о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Позитив ВС» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Павліченко, в районі в’їзду до військового містечка № 3) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – в. о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про вибуття малолітньої Романчук М.М. (Миколайчук К.М.) із сім’ї 

патронатного вихователя 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


