
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л № 12
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 08 травня 2018 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(великий зал 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. Поляруш О.О. - заступник міського голови
4. Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
5. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
6. Маршалок В.А. - член виконавчого комітету
7. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
8. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету
9. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Антонюк М.А., Кандауров С.М., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Смуток Б.М., Тютюнник І.Ф.,
Усенко Я.В.
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Присутні на засіданні від установ та організацій
Антонюк О.В. - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Каліпсо-

КРЦ»;
Бакун О.М. - заступник міського голови;
Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування

населення і громадського харчування міської ради;
Веред В.О. - директор комунального закладу Білоцерківської міської ради

«Льодовий стадіон»;
Гавва О.А. – в. о. начальника відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з

громадськістю міської ради;
Гаделія В.Р. - представник ФОП Кушнір Олександр Сергійович;
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;
Кошель В.О. - секретар міської ради;
Кравець А.В. – директор департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Литвиненко К.С. – начальник 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 – міський голова Г.А. Дикий

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.

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 1 питання:

- Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного спорту

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

утримались - 0
Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік
Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської

ради
2. Про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті

Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету
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Білоцерківської міської ради від 23 серпня 2016 року № 371 та про ініціативну групу з
підготовки установчих зборів для формування  нового складу Громадської ради
Доповідає: ГАВВА Олена Аркадіївна – в. о. начальника відділу інформаційних ресурсів

та зв’язків з громадськістю міської ради
3. Про зміни в штатних розписах департаменту, управлінь, відділів, служб міської ради і

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

служби в органах місцевого самоврядування і нагород міської ради
4. Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху на час проведення святкування

Міжнародного дня сім'ї
5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по

вулиці Павліченко, 14а  в м. Біла Церква
6. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на

території земельної ділянки по вулиці Логінова, 28 в м. Біла Церква
7. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на

території земельної ділянки по вулиці Ярослава Мудрого, 54 в м. Біла Церква
8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по

вулиці Леваневського, 67  в м. Біла Церква
9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на

території земельної ділянки по вул. Сквирське шосе, 176-а в м. Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
10. 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
11. Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом

Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»
12. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного спорту

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – начальник управління з питань молоді та
спорту міської ради

13. Про надання малолітній Копиловій Катерині Павлівні статусу дитини-сироти та захист її
особистих прав

14. Про надання малолітній Бевзо Надії Іванівні статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування
Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей

міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської
ради

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А.

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

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого
комітету Білоцерківської міської ради від 23 серпня 2016 року № 371 та про
ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового
складу Громадської ради

ДОПОВІДАЛА: ГАВВА Олена Аркадіївна – в. о. начальника відділу інформаційних ресурсів
та зв’язків з громадськістю міської ради

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А.:
- протокольне доручення голові Громадської ради при виконавчому комітеті

Білоцерківської міської ради винести на розгляд виконавчим комітетом Білоцерківської
міської ради пропозиції про виключення з Положення про Громадську раду при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради обмеження кількості учасників та рейтингового
голосування для забезпечення рівних прав всіх учасників громадянського суспільства;

- зняти з розгляду проект рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.:
за – 9
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ: 3. Про зміни в штатних розписах департаменту, управлінь, відділів, служб міської
ради і виконавчого комітету

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань
служби в органах місцевого самоврядування і
нагород міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ПОСТІВИЙ С.О.

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

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

СЛУХАЛИ: 4. Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху на час проведення
святкування Міжнародного дня сім'ї

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради
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ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О., КРАВЕЦЬ А.В. –
запропонував у пункті 4 проекту рішення слово «безпеку» замінити на
«забезпечення безпеки»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кравця А.В.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Павліченко, 14а  в м. Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор 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 склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості на території земельної ділянки по вулиці Логінова, 28 в м. Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор 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 склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості на території земельної ділянки по вулиці Ярослава Мудрого, 54 в м.
Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства 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: 8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Леваневського, 67  в м. Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор 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: 9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості на території земельної ділянки по вул. Сквирське шосе, 176-а в м. Біла
Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор 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: 10. 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: МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ПОСТІВИЙ С.О.,
АНТОНЮК О.В., ГАДЕЛІЯ В.Р.

Голосували за рішення виконавчого комітету, виклавши в новій редакції наступні пункти:
«1.11.Фізичній особі-підприємцю Половинчак Марині Леонідівні у кафе за адресою: м. Біла
Церква, вул.Я.Мудрого,24, з 08-00 до 22-00,  без перерви та вихідних.

1.12.Фізичній особі-підприємцю Кушнір Олександру Сергійовичу у кальян-барі «ГОА» за
адресою: м. Біла Церква, б-р.Олександрійський,50, прим.1, з 14-00 до 22-00, без перерви та
вихідних.»

за – 9
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
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СЛУХАЛИ: 11. Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним
закладом  Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – начальник управління з питань молоді
та спорту міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А. – запропонував пункти 1-6 додатку до проекту рішення
доповнити словами «за 1 годину»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гриненка Ю.А.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного
спорту

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – начальник управління з питань молоді
та спорту міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О., ГРИНЕНКО Ю.А., ГНАТЮК В.В.,
РУДЮК С.В., МАРШАЛОК В.А.

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

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

СЛУХАЛИ 13. Про надання малолітній Копиловій Катерині Павлівні статусу дитини-сироти
та захист її особистих прав

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

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ПОСТІВИЙ С.О.

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

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 14 Про надання малолітній Бевзо Надії Іванівні статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування

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).

Головуючий на засіданні

Міський голова Г. Дикий

Секретар

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради С. Постівий


