
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 13
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 23 травня 2017 року

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

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 13 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Смуток Б.М. - секретар міської ради
3. Гнатюк В.В. - заступник міського голови
4. Свірський М.С. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
5. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
6. Гриненко, Ю.А. - член виконавчого комітету
7. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
8. Поляруш О.О. - член виконавчого комітету
9. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
10. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
11. Усенко Я.В. - член виконавчого комітету
12. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету
13. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Кандауров С.М., Міщенко В.В., Ребенко С.А.



2

Присутні на засіданні від установ та організацій

Карпенко О.О. - начальник управління економіки міської ради;
Кисельова В.М. – начальник служби у справах дітей міської ради;
Кравець А.В. – в.п. директора департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Мусік М.А. - заступник військового комісара – начальник відділу

комплектування Білоцерківського об’єднаного міського військового
комісаріату;

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

міської ради;
Петрик Ю.Ф. – начальник управління освіти і науки міської ради;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;

- заступник начальника юридичного управління - начальник відділу
земельних відносин та архітектури 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.

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

- Про увіковічення пам’яті загиблого учасника антитерористичної операції;

- Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами;

- Про реєстрацію народження залишеної дитини

та виключити з порядку денного 2 питання:

- Про затвердження додаткової угоди до інвестиційного договору на створення єдиної
автоматизованої системи оплати  проїзду  на  міському  пасажирському  транспорті;

- Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування населення

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звіт управління охорони здоров’я міської ради по роботі зі зверненнями громадян
2. Про інформацію щодо медикаментозного забезпечення в 2016 році пільгових категорій

громадян відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року
№1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань»

3. Про визначення закладів охорони здоров’я міста уповноваженими для пільгового
медичного обслуговування (зубопротезування) осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

4. Про визначення суб’єктів господарювання уповноваженими з питань пільгового
відпуску препаратів інсуліну
Доповідає: ЯБЛОНСЬКИЙ Денис Іванович – в.п. начальника  управління охорони
здоров'я міської ради

5. Про внесення змін до додатку № 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від
27 вересня 2016 року № 408 «Про затвердження нового складу і Положення про
тендерний комітет при виконавчому комітеті міської ради та про визначення
уповноваженої особи при виконавчому комітеті міської ради з питань організації та
проведення допорогових закупівель»
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

6. Про роботу дошкільних навчальних закладів у літній період 2017 року
7. Про здійснення обліку дітей і підлітків шкільного віку міста Біла Церква
8. Про увіковічення пам’яті загиблого учасника антитерористичної операції

Доповідає: ПЕТРИК  Юрій Федорович - начальник управління освіти і науки міської
ради

9. Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік
Доповідає: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови

10. Про проведення міського конкурсу на кращу клумбу до Дня міста
11. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної

вартості по вулиці Таращанська, 163  в місті Біла Церква
12. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної

вартості по вулиці Пушкінській, 29  в місті Біла Церква
13. Про затвердження проектно-кошторисної документації
14. Про деякі питання щодо квартирного обліку

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

15. Про забезпечення роботи позаштатної постійно діючої військо-лікарської комісії
Білоцерківського ОМВК
Доповідає: МУСІК Микола Анатолійович - заступник військового комісара –

начальник відділу комплектування Білоцерківського
об’єднаного міського військового комісаріату

16. Про деякі питання присвоєння адрес
17. Про скасування дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами
18. Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами

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

19. Про надання неповнолітній Романовій Крістіні Василівні повної цивільної дієздатності
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20. Про визначення порядку участі Гирявця Віталія Володимировича у вихованні та
особистому спілкуванні з його малолітнім сином Гирявцем Владиславом
Віталійовичем

21. Про визначення порядку участі Зайцева Артема Євгенійовича у вихованні та
особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Зайцевою Кароліною Артемівною

22. Про надання неповнолітньому Кравченку Івану Ігоровичу статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, та захист його особистих прав

23. Про надання малолітній Дячук Катерині Сергіївні статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, та захист її особистих прав

24. Про надання малолітнім Афоніну Дмитру Геннадійовичу та Афоніну Владиславу
Геннадійовичу статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, та захист їх
особистих прав

25. Про припинення та встановлення опіки над малолітньою Ємець Вікторією
Олександрівною та її майном

26. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей
27. Про реєстрацію народження залишеної дитини

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

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт управління охорони здоров’я міської ради по роботі зі зверненнями
громадян

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

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. Про інформацію щодо медикаментозного забезпечення в 2016 році пільгових
категорій громадян відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 3. Про визначення закладів охорони здоров’я міста уповноваженими для
пільгового медичного обслуговування (зубопротезування) осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 4. Про визначення суб’єктів господарювання уповноваженими з питань
пільгового відпуску препаратів інсуліну

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до додатку № 1 до рішення виконавчого комітету міської
ради від 27 вересня 2016 року № 408 «Про затвердження нового складу і
Положення про тендерний комітет при виконавчому комітеті міської ради та
про визначення уповноваженої особи при виконавчому комітеті міської ради з
питань організації та проведення допорогових закупівель»

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про роботу дошкільних навчальних закладів у літній період 2017 року

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК  Юрій Федорович - начальник управління освіти і науки міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 7. Про здійснення обліку дітей і підлітків шкільного віку міста Біла Церква

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК  Юрій Федорович - начальник управління освіти і науки міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 8. Про увіковічення пам’яті загиблого учасника антитерористичної операції

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК  Юрій Федорович - начальник управління освіти і науки міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 9. Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік

ДОПОВІДАВ: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови
- запропонував у додатку проекту рішення для міських початкових спеціалізованих

мистецьких навчальних закладів відділення вокально-хорове термін навчання «8 років»
замінити на «6-8 років»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А.:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 10. Про проведення міського конкурсу на кращу клумбу до Дня міста

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 11.Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Таращанська, 163  в місті Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12.Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Пушкінській, 29  в місті Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження проектно-кошторисної документації

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

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 14. Про деякі питання щодо квартирного обліку

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 15. Про забезпечення роботи позаштатної постійно діючої військо-лікарської
комісії Білоцерківського ОМВК

ДОПОВІДАВ: МУСІК Микола Анатолійович - заступник військового комісара – начальник
відділу комплектування Білоцерківського
об’єднаного міського військового комісаріату

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 16. Про деякі питання присвоєння адрес

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

ВИСТУПИЛИ: УСЕНКО Я.В. – повідомив, що відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки потенційного
конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 17. Про скасування дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами

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

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ПАРХОМЕНКО В.М. – запропонувала пункт 1 проекту
рішення викласти в наступній редакції:
«1. Відмовити у продовженні терміну дії дозволів на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
строком на п’ять років розповсюджувачу зовнішньої реклами фізичній особі-підприємцю
Яременко Надії Віталіївні:»
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Пархоменко В.М.:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 19. Про надання неповнолітній Романовій Крістіні Василівні повної цивільної
дієздатності

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).

СЛУХАЛИ: 20. Про визначення порядку участі Гирявця Віталія Володимировича у вихованні
та особистому спілкуванні з його малолітнім сином Гирявцем Владиславом
Віталійовичем

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).

СЛУХАЛИ: 21. Про визначення порядку участі Зайцева Артема Євгенійовича у вихованні та
особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Зайцевою Кароліною
Артемівною

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).

СЛУХАЛИ: 22. Про надання неповнолітньому Кравченку Івану Ігоровичу статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, та захист його особистих прав
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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).

СЛУХАЛИ: 23. Про надання малолітній Дячук Катерині Сергіївні статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, та захист її особистих прав

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).

СЛУХАЛИ: 24. Про надання малолітнім Афоніну Дмитру Геннадійовичу та Афоніну
Владиславу Геннадійовичу статусу дітей, позбавлених батьківського
піклування, та захист їх особистих прав

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).

СЛУХАЛИ: 25. Про припинення та встановлення опіки над малолітньою Ємець Вікторією
Олександрівною та її майном

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).

СЛУХАЛИ: 26. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

- запропонувала доповнити проект рішення:
«18. Дозволити Комасі Інні Віталіївні прийняти в дар на ім’я її малолітнього сина Комахи
Артема Віталійовича, 26 серпня 2013 року народження,  ½ частку двокімнатної квартири за
адресою: вул. Павліченко, буд. 20, кв. 146, м. Біла Церква.
18.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.

19. Дозволити Вергун Ірині Валеріївні прийняти в дар на ім’я її малолітнього сина Вергуна
Артема Валерійовича, 31 жовтня 2003 року народження, ¼ частку двокімнатної квартири
загальною площею 53,0 кв. м. за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 47, кв. 134, м. Біла Церква.
19.1. Дозволити Вергун Ірині Валеріївні та Вергуну Валерію Олександровичу, котрі діють від
імені та в інтересах малолітнього сина Вергуна Артема Валерійовича, 31 жовтня 2003 року
народження, продаж 11/300 частин від 11/100 частин (загальною площею 17,1 кв. м.) секції в
гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, буд. 24, секція 21, кім. 327, м. Біла Церква.
19.2. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кисельової В.М.:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 27. Про реєстрацію народження залишеної дитини

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
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
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