
  БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 13 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           07 травня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні – 18 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

3.  Гнатюк В.В. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

6.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

7.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

8.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

9.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

10.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

11.  Кандауров С.М. - член виконавчого комітету 

12.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

13.  Мельниченко Г.В. - член виконавчого комітету 

14.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

15.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

16.  Ребенко С.А. - член виконавчого комітету 

17.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

18.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Постівий С.О., Поліщук С.М., Усенко Я.В. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій 

 

Бабенко В.М. - депутат Білоцерківської міської ради; 

Бабенко М.В. - громадська організація «Біла Церква разом»; 

Бугайчук К.В. - член Громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради; 

Вахній В.В. - комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Тролейбусне 

управління»; 

Денисенко В.К. - товариство з обмеженою відповідальністю «ЕПІТРАНС»; 

Котушенко М.А. - приватне підприємство «КАН»; 

Нестерчук Ю.В. - товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССІТІ»; 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради; 

Сахарова О. - голова Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради; 

Святюк Є.М. - приватне підприємство «КАН»; 

Старинко А.С. - публічне акціонерне товариство «Білоцерківський автобусний парк»; 

Швець С.С. - начальник юридичного управління міської ради; 

Шевченко В.М. - депутат Білоцерківської міської ради; 

Шевченко О.С. - начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради; 

- жителі міста Біла Церква. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання –  міський голова Дикий Г.А. 

 

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. 

 

Заступник міського голови Поляруш О.О. запропонував включити до порядку денного 

1 питання: 

 

- Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 

січня 2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування» до 31 грудня 2019 року 

 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про результати розгляду Експертного висновку за результатами громадської експертизи 

рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

2.  Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 січня 

2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування» до 31 грудня 2019 року 

Доповідає: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 
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СЛУХАЛИ: 1. Про результати розгляду Експертного висновку за результатами громадської 

експертизи рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БУГАЙЧУК К.В., БАБЕНКО М.В., ДИКИЙ Г.А. – оголосив перерву в 

засіданні виконавчого комітету міської ради  

 

Продовження засідання виконавчого комітету міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БУГАЙЧУК К.В., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 15 січня 2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування» до 31 грудня 2019 

року 

 

ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: БАБЕНКО М.В., ГНАТЮК В.В., КРАВЕЦЬ А.В., СВЯТЮК Є.М.,    

ПОЛЯРУШ О.О. – запропонував назву проекту рішення викласти в наступній 

редакції: «Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 15 січня 2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» до 31 

грудня 2019 року та встановлення тимчасового тарифу на період зупинення» 

 

ДИКИЙ Г.А. – оголосив перерву в засіданні виконавчого комітету міської ради 

 

Продовження засідання виконавчого комітету міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О. – запропонував доповнити проект рішення пунктом 2 

наступного змісту: 

«2. На підставі висновку судового експерта Божко Людмили Миколаївни за письмовим 

запитом № 35 –л від Голови Громадської організації «Біла Церква разом», встановити тариф 

на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування – 6,43 грн.» 

 

Голосували за пропозицію Поляруша О.О.: 

              за   –        5 

             проти –    2 

утримались    -     8 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозицію не прийнято. 
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ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О. – запропонував доповнити проект рішення пунктом 2 

наступного змісту: 

«2. Встановити тимчасово на період зупинення дії рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15 січня 2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування», згідно Експертного висновку за 

результатами громадської експертизи рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради, тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування – 6,08 грн.» 

 

Голосували за пропозицію Поляруша О.О.: 

              за   –        2 

             проти –    4 

утримались    -   12 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозицію не прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О. – запропонував доповнити проект рішення словами 

наступного змісту: 

«2. Встановити тимчасово на період зупинення дії рішення виконавчого комітету 

міської ради від 15 січня 2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування», як перехідний, тариф на послуги з 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування – 6,00 грн. 

3. Дане рішення набирає чинності з 11 травня 2019 року.» 

відповідно пункти 2, 3, 4, 5 вважати пунктами 4, 5, 6, 7. 

 

Голосували за пропозицію Поляруша О.О.: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозицію враховано. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій Поляруша О.О.: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 


