
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 12
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 26 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. Свірський М.С. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
3. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
4. Гриненко, Ю.А. - член виконавчого комітету
5. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
6. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
7. Поляруш О.О. - член виконавчого комітету
8. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
9. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Смуток Б.М., Гнатюк В.В., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Рудюк С.В., Усенко Я.В.,
Фастівський В.П.
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Присутні на засіданні від установ та організацій

Гадіяк Л.В. – заступник начальника управління охорони здоров'я міської ради;
Гребенюк Р.І. - в. п. начальника управління комунальної власності та концесії

міської ради;
Денисова Л.Б. – начальник відділу капітального будівництва міської ради;
Дишлюк В.О. - в.о. начальника служби у справах дітей міської ради;
Загородня Г.І. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах

місцевого самоврядування і нагород міської ради;
Кравець А.В. – в.п. директора департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Настіна О.І. - заступник міського голови;
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;
Ротаєнко Н.В. - заступник начальника юридичного управління - начальник відділу

земельних відносин та архітектури 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.

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

- Про погодження розміру пайових внесків;

- Про затвердження складу Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на
присвоєння звання “Почесний громадянин міста Біла Церква”;

- Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11
квітня 2017 року № 136 «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».

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 звіт управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради
про роботу із зверненнями громадян за І квартал 2017 року
Доповідає:  УСЕНКО Олег Петрович – начальник управління регулювання

земельних відносин міської ради
2. Про створення комісії з визначення та відшкодовування збитків власникам  землі та

землекористувачам
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

3. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з триатлону (дуатлону)
Доповідає: СВІРСЬКИЙ Максим Сергійович –керуючий справами виконавчого

комітету міської ради
4. Про організацію харчування дітей у дошкільних і загальноосвітніх навчальних

закладах м. Білої Церкви
Доповідає: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

5. Про покладення повноважень замовника природоохоронного заходу
6. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної

вартості по бульвару Олександрійському, 7 в місті Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
7. Про  створення  комісії   по прийняттю  у  комунальну власність територіальної

громади  міста Білої Церкви безоплатно від об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку  «Шевченківський-103»  майна
Доповідає: ГРЕБЕНЮК Руслан  Іванович - в.п. начальника  управління комунальної

власності та концесії  міської ради
8. Про деякі питання присвоєння адрес

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

9. Про створення робочої групи по підготовці заходів, щодо вшанування жертв
Голокосту в м. Біла Церква
Доповідає: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

10. Про погодження розміру пайових внесків
Доповідає: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна – начальник відділу капітального

будівництва міської ради
11. Про затвердження складу Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на

присвоєння звання “Почесний громадянин міста Біла Церква”
Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи  та з

питань служби в органах місцевого
самоврядування  і нагород міської ради

12. Про влаштування громадянина Захарова Дмитра Євгеновича до психоневрологічного
інтернату

13. Про влаштування громадянина Райченка Олега Миколайовича до
психоневрологічного інтернату

14. Про влаштування громадянки Сухини Галини Михайлівни до психоневрологічного
інтернату

15. Про влаштування громадянки Цибак Любові Анатоліївни до психоневрологічного
інтернату

16. Про влаштування громадянина Лісничого Євгена Івановича до психоневрологічного
інтернату

17. Про надання дозволу для зняття коштів з особового рахунку недієздатного
Рачинського Генріха Ксаверійовича
Доповідає: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник начальника  управління охорони
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здоров'я міської ради
18. Про встановлення опіки над малолітньою Заруцькою Яною Ростиславівною
19. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей
20. Про негайне відібрання малолітніх дітей Василенко Кіри Денисівни та Василенко

Кіріла Денисовича, які опинилися в складних життєвих обставинах, та їх влаштування
21. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від

11 квітня 2017 року № 136 «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»
Доповідає: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах

дітей міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської
ради про роботу із зверненнями громадян за І квартал 2017 року

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – начальник управління регулювання земельних
відносин міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 2. Про створення комісії з визначення та відшкодовування збитків власникам
землі та землекористувачам

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., РОТАЄНКО Н.В., ДИКИЙ Г.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 3. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з триатлону
(дуатлону)

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

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А. – запропонував виключити з пункту 1 проекту рішення:
«(повз пам’ятник Героям «Небесної Сотні»)»
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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: 4. Про організацію харчування дітей у дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах м. Білої Церкви

ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

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

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

СЛУХАЛИ: 5. Про покладення повноважень замовника природоохоронного заходу

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 склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по бульвару Олександрійському, 7 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: 7. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної
громади міста Білої Церкви безоплатно від об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку  «Шевченківський-103»  майна

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович - в.п. начальника управління комунальної
власності та концесії  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: 8. Про деякі питання присвоєння адрес

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

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

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

СЛУХАЛИ: 9. Про створення робочої групи по підготовці заходів, щодо вшанування жертв
Голокосту в м. Біла Церква

ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 10. Про погодження розміру пайових внесків

ДОПОВІДАЛА: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна – начальник відділу капітального
будівництва міської ради

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

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

утримались - 9
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження складу Експертної ради з попереднього розгляду
кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Біла Церква”
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ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з
питань служби в органах місцевого
самоврядування і нагород міської ради

ВИСТУПИЛИ: СВІРСЬКИЙ М.С.

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

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

СЛУХАЛИ: 12. Про влаштування громадянина Захарова Дмитра Євгеновича до
психоневрологічного інтернату

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник 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: 13. Про влаштування громадянина Райченка Олега Миколайовича до
психоневрологічного інтернату

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник 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: 14. Про влаштування громадянки Сухини Галини Михайлівни до
психоневрологічного інтернату

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник 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).
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СЛУХАЛИ: 15. Про влаштування громадянки Цибак Любові Анатоліївни до
психоневрологічного інтернату

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник 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 влаштування громадянина Лісничого Євгена Івановича до
психоневрологічного інтернату

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник 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 надання дозволу для зняття коштів з особового рахунку недієздатного
Рачинського Генріха Ксаверійовича

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник 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 встановлення опіки над малолітньою Заруцькою Яною Ростиславівною

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника 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: 19. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей
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ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах
дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., АНТОНЮК М.А., МАРШАЛОК В.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 20. Про негайне відібрання малолітніх дітей Василенко Кіри Денисівни та
Василенко Кіріла Денисовича, які опинилися в складних життєвих
обставинах, та їх влаштування

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах
дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 11 квітня 2017 року № 136 «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»

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах
дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., МАРШАЛОК В.А.

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

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

Головуючий на засіданні
Міський голова Г.А. Дикий

Секретар
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради М.С. Свірський


