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КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 15 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           28 травня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні –  16 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

3.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

4.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

7.  Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

8.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

9.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

10.  Кандауров С.М. - член виконавчого комітету 

11.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

12.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

13.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

15.  Усенко Я.В. - член виконавчого комітету 

16.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Гнатюк В.В., Гриненко Ю.А., Мельниченко Г.В., Ребенко С.А., Челюбеєв С.В. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Аносов І.В. – житель  м. Біла Церква; 

Аносова Н.В. – житель  м. Біла Церква; 

Брідня О.В. – житель  м. Біла Церква; 

Велігорська Т.О. - начальник управління соціального захисту населення міської ради; 

Гребенюк Р.І. – начальник управління комунальної власності та концесії міської 

ради; 

Загородня Г.І. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах 

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

Касяненко  Л.П. – житель  м. Біла Церква; 

Ковальська Ю.І. -начальник відділу культури і туризму міської ради; 

Кисельова В.М. – начальник служби у справах дітей міської ради; 

Павлова С.В. –  начальник управління містобудування та архітектури міської ради; 

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

Савченко О.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства міської 

ради; 

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

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

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання –  міський голова Дикий Г.А. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради Постівий С.О. 

 

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 голосували: 

            за    –    16 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував  виключити з порядку денного 1 питання: 

 

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

 

та включити до порядку денного 1 питання: 

 

-Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 

лютого 2019 року № 88 «Про організацію та проведення призову громадян України на 

строкову військову службу в квітні – червні 2019 року» 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     16 

             проти – 0 
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утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1.  Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху для організації фестивалю 

«Міжнародний симпозіум скульптури» у місті Біла Церква 

2.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 

лютого 2019 року № 88 «Про організацію та проведення призову громадян України на 

строкову військову службу в квітні – червні 2019 року»  

Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

3.  Про затвердження нового 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 

4.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

для виконання проектних робіт по проекту «Реконструкція тротуарної частини 

вул. Я. Мудрого в м. Біла Церква Київської області» 

5.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

по б-р  Олександрійський, 171  в м. Біла Церква 

6.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

7.  Про демонтаж меморіальної дошки «На честь схвалення Білоцерківським полком 

березневих статей» 

Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської 

ради 

8.  Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

9.  Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

10.  Про створення комісії по обстеженню зовнішньої водопровідної мережі, що прокладена 

до частини нежитлової будівлі літ. «В» прим.2 по вул. Таращанська, 155а літ. «А»  в місті 

Білій Церкві Київської області 

Доповідає: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

11.  Про визначення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

12.  Про розгляд заяви приватного підприємства виробничого підприємства «Будсервіс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 20, в районі магазину «Кенгуру») 

13.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. О. Гончара, в районі 

перехрестя з вул. Першотравневою, зі сторони житлового будинку № 22 по вул. 

Вокзальній) 

14.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко  Інеси Василівни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами площа Соборна, поруч із 
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Білоцерківською районною державною адміністрацією) 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

15.  Про надання до суду висновку про визнання неповнолітньої дитини такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням 

16.  Про надання малолітній Воронкіній Вікторії Валентинівні статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

17.  Про негайне відібрання малолітньої дитини від батьків та її влаштування 

18.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

19.  Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатної      

Кулько Н.Т. 

20.  Про призначення опікуна над гр. Гіптенко Л.В. у разі визнання її судом недієздатною 

21.  Про призначення опікуна над гр. Дмитрієвою О.Д. у разі визнання її судом недієздатною 

22.  Про призначення опікуна над гр. Наумейко Д.В., якого рішенням суду визнано 

недієздатним 

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху для організації фестивалю 

«Міжнародний симпозіум скульптури» у місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 12 лютого 2019 року № 88 «Про організацію та проведення призову 

громадян України на строкову військову службу в квітні – червні 2019 року 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О. - 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 

Член виконавчого комітету міської ради Поліщук  С.М. попросив врахувати його голос «за» 

              за   –      13 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження нового складу Експертної ради з попереднього розгляду 

кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Біла Церква” 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з 

питань служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О.- запропонував у додатку до проекту рішення слова: 

«Дашкевич Микола Володимирович    - Почесний громадянин міста Біла Церква;» 

замінити на слова: 

«Дашкевич Микола Володимирович    - депутат міської ради, Почесний громадянин міста 

Біла Церква (за згодою);» 

 

ЛИТВИНЕНКО К.С. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кошеля В.О.: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості для виконання проектних робіт по проекту «Реконструкція 

тротуарної частини вул. Я. Мудрого в м. Біла Церква Київської області» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             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 б-р  Олександрійський, 171  в м. Біла Церква 
 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

 

ВИСТУПИЛИ: АНОСОВА Н.В., ПОСТІВИЙ С.О., КАСЯНЕНКО Л.П., БРІДНЯ О.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про демонтаж меморіальної дошки «На честь схвалення Білоцерківським 

полком березневих статей» 

 

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       14 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       15 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про повідомну реєстрацію колективних договорів 
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ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про створення комісії по обстеженню зовнішньої водопровідної мережі, що 

прокладена до частини нежитлової будівлі літ. «В» прим.2 по 

вул. Таращанська, 155а літ. «А»  в місті Білій Церкві Київської області 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про визначення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  УСЕНКО Я.В., ПОСТІВИЙ С.О., ПОЛІЩУК С.М., КОШЕЛЬ В.О. – 

запропонував у додатку до проекту рішення назви адрес місць для 

розміщення матеріалів передвиборної агітації викласти відповідно до 

затвердженої схеми розміщення зупинкових комплексів та павільйонів 

очікування на зупинках громадського транспорту міста Білої Церкви. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кошеля В.О.: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про розгляд заяви приватного підприємства виробничого підприємства 

«Будсервіс» щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами (бульвар Олександрійський, 20, в районі магазину «Кенгуру») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-

Аутдор» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. О. Гончара, в районі перехрестя з вул. Першотравневою, зі сторони 

житлового будинку № 22 по вул. Вокзальній) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» у наданні 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років  у зв’язку з 

встановленням, що одностороння спеціальна металева конструкція типу «біг-борд», 

розміром 3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 18,0 кв. м, розміщена за адресою: вул. О. 

Гончара, в районі перехрестя з вул. Першотравневою, зі сторони житлового будинку № 22 по 

вул. Вокзальній буде порушувати охоронну зону теплових мереж, згідно ДБН В.2.5.-39-2008 

«Теплові мережі», що підтверджується висновком комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» № 610 від 20 квітня 2019 

року, відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на  

підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності».» 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В.: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами площа 

Соборна, поруч із Білоцерківською районною державною адміністрацією) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  АНТОНЮК М.А. – запропонував у пункті 1 проекту рішення слова: «площа 

Волі» замінити словами: «площа Соборна» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А.: 

              за   –      15 

             проти –    0 
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утримались    -     1 

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

 

 

 

СЛУХАЛИ: 15.  Про надання до суду висновку про визнання неповнолітньої дитини такою, 

що втратила право користування житловим приміщенням 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання малолітній Воронкіній Вікторії Валентинівні статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 17.  Про негайне відібрання малолітньої дитини від батьків та її влаштування 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОСТІВИЙ С.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 18.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 



10 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені 

недієздатної Кулько Н.Т. 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про призначення опікуна над гр. Гіптенко Л.В. у разі визнання її судом 

недієздатною 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про призначення опікуна над гр. Дмитрієвою О.Д. у разі визнання її судом 

недієздатною 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 22. Про призначення опікуна над гр. Наумейко Д.В., якого рішенням суду 

визнано недієздатним 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 

 


