
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 11
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 11 квітня 2017 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(велика зала виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 9 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Гнатюк В.В. - заступник міського голови
3. Свірський М.С. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
4. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
5. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
6. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
7. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
8. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету
9. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Смуток Б.М., Гриненко, Ю.А., Кандауров С.М., Міщенко В.В., Поляруш О.О., 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;

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;
Кравець А.В. – в.п. директора департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Пархоменко В.М. - т. в. о. начальника  управління містобудування  та  архітектури

міської ради;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Швець С.С. - начальник відділу господарських відносин та роботи з об’єктами

нерухомості юридичного управління міської ради;
Яблонський Д.І. – в.п. начальника управління охорони здоров'я 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 М.С. Свірський

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.

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Свірський М.С. запропонував
включити до порядку денного 3 питання:

-Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Білоцерківської  міської ради з
підготовки проектів регуляторних  актів на 2017 рік, затвердженого рішенням  виконавчого
комітету від 13 грудня 2016 року № 506;

- Про організацію дорожнього руху автотранспорту на перехресті проспекту Князя
Володимира та вул. Леваневського в м. Біла Церква;

-Про зміни в штатних розписах  керівного складу  Білоцерківської міської ради і  виконавчого
комітету, окремих відділів, управлінь і служб.

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

утримались - 0

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету із змінами:
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 07 квітня 2015 року №114 «Про тарифи на послуги в новій редакції, які
надаються Будинком урочистих подій»

2. Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженого рішенням
виконавчого комітету від 13 грудня 2016 року №506
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

3. Про затвердження заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018
роки

4. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Східна, 34 в місті Біла Церква

5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості  по бульвару Олександрійському, 109 в місті Біла Церква

6. Про затвердження комісії по обстеженню житлового фонду міста Біла Церква з метою
оцінки його санітарно-технічного стану в новому складі

7. Про організацію дорожнього руху автотранспорту на перехресті проспекту Князя
Володимира та вул. Леваневського в м. Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
8. Про введення в дію рішення конкурсного комітету з визначення перевізників на

міських автобусних маршрутах загального користування №№ 2 А, 4, 5, 7, 13
Доповідає: СВІРСЬКИЙ Максим Сергійович – керуючий справами виконавчого

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

виконавчого комітету з 03 травня  2017 року
10. Про зміни в штатних розписах керівного складу Білоцерківської міської ради і

виконавчого комітету, окремих відділів, управлінь і служб
Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи  та з

питань служби в органах місцевого
самоврядування  і нагород міської ради

11. 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

12. Про переведення з житлового фонду в нежитловий
13. Про деякі питання присвоєння адрес
14. Про деякі питання перепланування приміщень

Доповідає: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника  управління
містобудування  та  архітектури міської ради

15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31 жовтня  2016 року № 459
«Про утворення комісії та затвердження положення про неї»

16. Про відчуження нерухомого майна недієздатного Вішталенко Миколи Григоровича
17. Про відчуження нерухомого майна недієздатного Клименко Валентина

Володимировича
Доповідає: ЯБЛОНСЬКИЙ Денис Іванович – в.п. начальника  управління охорони

здоров'я міської ради
18. Про продовження експерименту щодо запровадження альтернативних сімейних форм

виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах чи залишилися без
батьківського піклування, та створення сім’ї патронатного вихователя
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19. Про зміну  прізвища малолітній Сулейман Марьям Заїд
20. Про зміну  прізвища малолітньому Кривенді Дмитру Олександровичу
21. Про визначення порядку участі Ляшенка Андрія Михайловича у вихованні та

особистому спілкуванні з його малолітнім сином Ляшенком Михайлом Андрійовичем
22. Про негайне відібрання малолітніх дітей Блаженка Богдана Олександровича Блаженка

Назарія  Олександровича та  Блаженка Ярослава Олександровича, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та їх влаштування

23. Про визначення порядку участі Уколова Олександра Васильовича у вихованні та
особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Уколовою Анітою
Олександрівною

24. Про визначення місця проживання малолітньої Яхновської Марії Олександрівни
25. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 07 квітня 2015 року №114 «Про тарифи на
послуги в новій редакції, які надаються Будинком урочистих подій»

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік,
затвердженого рішенням виконавчого комітету від 13 грудня 2016 року №506

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період
2017-2018 роки

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували  за  рішення  виконавчого  комітету:
за – 9
проти – 0

утримались - 0



5

ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 4. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по вулиці Східна, 34 в місті Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували  за  рішення  виконавчого  комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості  по бульвару Олександрійському, 109 в місті Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували  за  рішення  виконавчого  комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження комісії по обстеженню житлового фонду міста Біла Церква
з метою оцінки його санітарно-технічного стану в новому складі

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 7. Про організацію дорожнього руху автотранспорту на перехресті проспекту
Князя Володимира та вул. Леваневського в м. Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ТЮТЮННИК І.Ф., ГНАТЮК В.В., РУДЮК С.В., СВІРСЬКИЙ
М.С. – запропонував доповнити п.2 проекту рішення: «та нанесення тимчасової дорожньої
розмітки»
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Свірського М.С.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 8. Про введення в дію рішення конкурсного комітету з визначення перевізників
на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 2 А, 4, 5, 7, 13

ДОПОВІДАВ: СВІРСЬКИЙ Максим Сергійович – керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження штатних розписів управлінь, відділів,служб міської ради і
виконавчого комітету з 03 травня  2017 року

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 – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 10. Про зміни в штатних розписах керівного складу Білоцерківської міської ради
і виконавчого комітету, окремих відділів, управлінь і служб

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 – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 11. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування населення

ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового
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обслуговування населення і громадського
харчування міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А. – дав протокольне
доручення : заступнику міського голови Гнатюку В.В. – контроль, відділу державного
архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради – здійснити перевірку
належного оформлення документів магазину-кафетерію «Едельбір» за адресою вул.
Шевченка, 74 щодо відповідності підготовчих та будівельних робіт, матеріалів, виробів і
конструкцій, що застосовуються, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил,
а також технічним умовам, затвердженим проектним вимогам.

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням:
«1.5.Фізичній особі-підприємцю Пугакову А.М. в орендованому приміщенні магазин-
кафетерій «Едельбір» за адресою: вул. Шевченка,74, з 08-00 до 22-00, без перерви та
вихідних, на що є згода орендодавця.»

за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12. Про переведення з житлового фонду в нежитловий

ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А. – запропонував доповнити пункт 1 проекту рішення: «під
медичний центр»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 13. Про деякі питання присвоєння адрес

ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 14. Про деякі питання перепланування приміщень

ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31 жовтня 2016 року
№ 459 «Про утворення комісії та затвердження  положення про неї»

ДОПОВІДАВ: ЯБЛОНСЬКИЙ Денис Іванович – в.п. начальника  управління охорони
здоров'я міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 16. Про відчуження нерухомого майна недієздатного Вішталенко Миколи
Григоровича

ДОПОВІДАВ: ЯБЛОНСЬКИЙ Денис Іванович – в.п. начальника  управління охорони
здоров'я міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 17. Про відчуження нерухомого майна недієздатного Клименко Валентина
Володимировича

ДОПОВІДАВ: ЯБЛОНСЬКИЙ Денис Іванович – в.п. начальника  управління охорони
здоров'я міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про продовження експерименту щодо запровадження альтернативних
сімейних форм виховання дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах чи залишилися без батьківського піклування, та створення сім’ї
патронатного вихователя
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В., РУДЮК С.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 19. Про зміну  прізвища малолітній Сулейман Марьям Заїд

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 20. Про зміну  прізвища малолітньому Кривенді Дмитру Олександровичу

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 21. Про визначення порядку участі Ляшенка Андрія Михайловича у вихованні
та особистому спілкуванні з його малолітнім сином Ляшенком Михайлом
Андрійовичем

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 22. Про негайне відібрання малолітніх дітей Блаженка Богдана Олександровича
Блаженка Назарія  Олександровича та  Блаженка Ярослава Олександровича,
які опинилися в складних життєвих обставинах, та їх влаштування

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., РУДЮК С.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 23. Про визначення порядку участі Уколова Олександра Васильовича у
вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Уколовою
Анітою Олександрівною

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 24. Про визначення місця проживання малолітньої Яхновської Марії
Олександрівни

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В., РУДЮК С.В., ФАСТІВСЬКИЙ В.П.,
СВІРСЬКИЙ М.С., АНТОНЮК М.А. – запропонував пункт 2 проекту рішення викласти в
наступній редакції:
«2.Вважати доцільним при розгляді даного спору в судовому порядку врахувати побажання
батька дитини Яхновського Олександра Володимировича про почергове проживання
малолітньої Яхновської Марії Олександрівни, 28 лютого 2014 року народження, то з матір’ю,
то з батьком  за умови безперешкодного спілкування кожного із батьків з дочкою в період,
коли вона проживає з одним із них.»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А.:
за – 9
проти – 0

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

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка
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СЛУХАЛИ: 25. 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 виключенням:
«7. Дозволити Шабатин Інзі Валеріївні, котра діє від імені та в інтересах своєї малолітньої
дочки Малик Лілії Сергіївни, 24 вересня 2009 року народження, продаж належної малолітній
двокімнатної квартири загальною площею 47,4 кв. м. за адресою: вул. Шолом-Алейхема,
буд. 94, кв. 37, м. Біла Церква, за умови одночасного придбання на ім’я малолітньої
двокімнатної квартири загальною площею 40,1 кв. м. за адресою: вул. Богдана
Хмельницького, буд. 40, кв. 6, м. Біла Церква.
7.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її матір.»

за – 9
проти – 0

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

Головуючий на засіданні

Міський голова Г.А. Дикий

Секретар

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради М.С. Свірський
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