
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 15
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 13 червня 2017 року

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

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 10 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Гнатюк В.В. - заступник міського голови
3. Свірський М.С. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
4. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
5. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
6. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
7. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
8. Поляруш О.О. - член виконавчого комітету
9. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
10. Усенко Я.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

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

Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування
населення і громадського харчування міської ради;

Бордунов Є.В. - начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів
і солдатів запасу Білоцерківського об’єднаного міського військового
комісаріату;

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;
Кравець А.В. – в.п. директора департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Остроух М.Д. - провідний спеціаліст мобілізаційного відділення Білоцерківського

об’єднаного міського військового комісаріату;
Пархоменко В.М. - т. в. о. начальника  управління містобудування  та  архітектури

міської ради;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Постівий С.О. - начальник юридичного управління міської ради;
Потапов Ф.Ф. - начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи 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 деякі питання щодо квартирного обліку;

- Про деякі питання присвоєння адрес;

- Про надання малолітній Сові Дарині Олександрівні статусу дитини-сироти та захист її
особистих прав

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету із змінами:
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звіт начальника відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та
громадського харчування міської ради по роботі зі зверненнями громадян

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

3. Про внесення  змін в додаток  до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 19 серпня 2014 року № 297«Про уповноваження посадових осіб на складання
протоколів  про адміністративні правопорушення»
Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового

обслуговування населення і громадського
харчування міської ради

4. Про затвердження додаткової угоди до інвестиційного договору на створення єдиної
автоматизованої системи оплати  проїзду  на  міському  пасажирському  транспорті
Доповідає: СВІРСЬКИЙ Максим Сергійович – керуючий справами виконавчого

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

по вулиці Курсова, 17а  в місті Біла Церква
6. Про  внесення змін в пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 11 квітня

2017 року № 124 «Про затвердження комісії по обстеженню житлового фонду міста
Біла Церква з метою оцінки його санітарно-технічного стану в новому складі»

7. Про деякі питання щодо квартирного обліку
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
8. Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами
9. Про деякі питання присвоєння адрес

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

10. Про покращення функціонування системи військового обліку громадян України на
території міста Біла Церква у 2017 році

11. Про напрями шефської допомоги військовій частині – польова пошта В2968
Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної

роботи міської ради
12. Про затвердження штатного  розпису керівного складу  Білоцерківської міської ради і

виконавчого комітету, окремих відділів, управлінь  і служб з 15 червня  2017 року
13. Про зміни в штатних розписах 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

14. Про визначення місця проживання малолітньої Семененко Олександри Ігорівни
15. Про втрату малолітньою Остапченко Маргаритою Олександрівною статусу дитини,

позбавленої батьківського піклування
16. Про зміну  прізвища малолітньому Кислому Давиду Максимовичу
17. Про надання малолітній  Баніт Діані Михайлівні та неповнолітньому Баніту Артуру

Михайловичу статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, та захист їх
особистих прав

18. Про надання малолітній Кваші Дар`ї Ігорівні статусу дитини, позбавленої
батьківського  піклування, та захист її особистих прав

19. Про надання малолітній Шапіренко Альоні Олегівні статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, та збереження її житлових і майнових прав
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20. Про надання малолітньому Алєксандрову Миколі Івановичу статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

21. Про надання малолітньому Цимбалу Владиславу Олеговичу статусу дитини,
позбавленої батьківського  піклування, та захист його особистих прав

22. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей
23. Про надання малолітній Сові Дарині Олександрівні статусу дитини-сироти та захист її

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

24. Про планування, організацію і забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на
території міста Біла Церква
Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної
роботи міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт начальника відділу з питань торгово-побутового обслуговування
населення та громадського харчування міської ради по роботі зі зверненнями
громадян

ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового
обслуговування населення і громадського
харчування міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. 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., ТЮТЮННИК І.Ф., ДИКИЙ Г.А., АНТОНЮК М.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пункту:
«1.3.Фізичній особі-підприємцю Присяжному А.П. у кафе «Шинок» за адресою: вул.
Вернадського, 3 прим.8, з 10-00 до 22-00 без перерви, вихідний – понеділок..»

за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 3.Про внесення  змін в додаток  до рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 19 серпня 2014 року № 297«Про уповноваження посадових осіб
на складання протоколів про адміністративні правопорушення»
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ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового
обслуговування населення і громадського
харчування міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження додаткової угоди до інвестиційного договору на створення
єдиної автоматизованої системи оплати  проїзду  на  міському  пасажирському
транспорті

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

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
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 вулиці Курсова, 17а  в місті Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про  внесення змін в пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 11
квітня 2017 року № 124 «Про затвердження комісії по обстеженню житлового
фонду міста Біла Церква з метою оцінки його санітарно-технічного стану в
новому складі»

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 7. Про деякі питання щодо квартирного обліку

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 8. Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами

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

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1.Відмовити в продовженні терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами на п’ять
років, на підставі  п. 2 рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12
липня 2016 року №307 «Про заборону розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Білій
Церкві», розповсюджувачу зовнішньої реклами фізичній особі-підприємцю Лук’яненко
Наталії Миколаївні:»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Пархоменко В.М.:

за – 9
проти – 0

утримались - 1
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).

СЛУХАЛИ: 9. 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 – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 10. Про покращення функціонування системи військового обліку громадян
України на території міста Біла Церква у 2017 році
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ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної
роботи міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 11. Про напрями шефської допомоги військовій частині – польова пошта В2968

ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної
роботи міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження штатного  розпису керівного складу  Білоцерківської
міської ради і виконавчого комітету, окремих відділів, управлінь  і служб з 15
червня  2017 року

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

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 13. Про зміни в штатних розписах 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: ТЮТЮННИК І.Ф., ГНАТЮК В.В. – запропонував доповнити проект рішення:

«1.7.Завідувача сектору фінансово-господарської роботи – головного бухгалтера відділу
організаційно-правової роботи управління містобудування та архітектури Білоцерківської
міської ради – 1 од.»
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«2.7.Головного бухгалтера управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської
ради – 1 од.»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 14. Про визначення місця проживання малолітньої Семененко Олександри
Ігорівни

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 15. Про втрату малолітньою Остапченко Маргаритою Олександрівною статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 16. Про зміну  прізвища малолітньому Кислому Давиду Максимовичу

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 17. Про надання малолітній  Баніт Діані Михайлівні та неповнолітньому Баніту
Артуру Михайловичу статусу дітей, позбавлених батьківського піклування,
та захист їх особистих прав
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про надання малолітній Кваші Дар`ї Ігорівні 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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 19. Про надання малолітній Шапіренко Альоні Олегівні статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, та збереження її житлових і майнових
прав

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 20. Про надання малолітньому Алєксандрову Миколі Івановичу статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 21. Про надання малолітньому Цимбалу Владиславу Олеговичу 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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 22. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

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

- запропонувала доповнити проект рішення:
«17.  Дозволити Шевченку Сергію Васильовичу та Шевченко Ользі Андріївні, котрі діють від
імені та в інтересах своєї малолітньої дочки Шевченко Анни Олександрівни, 23 грудня 2004
року народження, продаж 1/3 частки однокімнатної квартири загальною площею        30,8 кв.
м. за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, буд. 37 а, кв. 59, м. Біла Церква, за умови, що  на
ім’я малолітньої буде подаровано ½ частку житлового будинку загальною площею  79,1 кв. м.
та відповідну частину земельної ділянки площею 0,2500 га (кадастровий номер
3220484101:04:003:0019), що розташовані за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 64, с.
Озерна, Білоцерківський район, Київська область (згідно розпорядження Білоцерківської
районної державної  адміністрації від 07 червня 2017 року № 249).
17.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кисельової В.М.:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 23. Про надання малолітній Сові Дарині Олександрівні статусу дитини-сироти та
захист її особистих прав

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 24. Про планування, організацію і забезпечення мобілізаційної підготовки та
мобілізації на території міста Біла Церква

ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної
роботи міської ради

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка
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ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., КАНДАУРОВ С.М., ГНАТЮК В.В., ГРИНЕНКО Ю.А.,
ОСТРОУХ М.Д., ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
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


