
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л № 17
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 12 липня 2018 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(великий зал виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 9 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Поляруш О.О. - заступник міського голови
3. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
4. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
5. Маршалок В.А. - член виконавчого комітету
6. Постівий С.О. - член виконавчого комітету
7. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
8. Усенко Я.В. - член виконавчого комітету
9. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Гнатюк В.В., Гриненко Ю.А., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Рудюк С.В., Смуток Б.М.,
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;

Кисельова В.М. - начальник служби у справах дітей міської ради;
Кошель В.О. - секретар міської ради;
Коросько В.М. – заступник начальника управління – начальник відділу з питань

фізичної культури та спорту управління з питань молоді та спорту
міської ради;

Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Погасій О.О. – заступник директора департаменту-начальник управління

дорожнього господарства департаменту житлово-комунального
господарства міської ради;

Степура С.І. – начальник відділу інформаційно - комп’ютерного забезпечення
роботи міської ради і виконавчого комітету

Стрихар Л.А. – в. о. начальника відділу культури і туризму міської ради
Швець С.С. - начальник юридичного управління міської ради;

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста.

Головуючий на засіданні – міський голова Г.А. Дикий

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 2 питання:

- Про повідомну реєстрацію колективних договорів

- Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження штатного розпису управління соціального захисту населення

Білоцерківської міської ради з 01 серпня 2018 року
2. Про повідомну реєстрацію колективних договорів

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
3. Про організацію та проведення ХV Білоцерківського марафону

Доповідає: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна – заступник начальника управління –
начальник відділу з питань фізичної культури та спорту
управління з питань молоді та спорту міської ради
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4. Про обладнання  пристроями примусового зниження швидкості проїжджої частини вулиць
Шкільна, Дачна, Друга Піщана, Підвальна в місті Біла Церква

5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по
вул. Павліченко, 14 в м. Біла Церква

6. Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність територіальної
громади міста Біла Церква газопроводів та споруд від ОСББ «ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 37»

7. Про затвердження Порядку роботи комісії по розгляду заяв щодо  відключення споживачів
від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання
Доповідає: ПОГАСІЙ Олексій Олегович - заступник директора департаменту-начальник

управління дорожнього господарства департаменту
житлово-комунального господарства міської ради

8. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування населення
Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового

обслуговування населення і громадського харчування міської ради
9. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про організаційно-правові заходи щодо

створення комунального закладу Білоцерківської міської ради  Білоцерківська школа
мистецтв №3 в місті Біла Церква»
Доповідає: СТРИХАР Лідія Анатоліївна – в. о. начальника відділу культури і туризму

міської ради
10. Про заходи щодо підготовки  та організованого початку 2018/2019 навчального року в м.

Білій Церкві
Доповідає: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови

11. Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
Доповідає: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови

12. Про висновки до суду щодо доцільності усиновлення дитини та відповідність інтересам
дитини

13. Про припинення та встановлення піклування над Коваленком В’ячеславом
Володимировичем та  опіки над майном, яке йому належить

14. Про надання малолітньому Чередніченку Владиславу Вікторовичу статусу дитини-сироти
та захист його особистих прав

15. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей
Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей

міської ради
16. Про створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу

«1» четвертої категорії в приміщенні №1 виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради
Доповідає: СТЕПУРА Сергій Іванович – начальник відділу інформаційно - комп’ютерного

забезпечення роботи міської ради і виконавчого комітету

СЛУХАЛИ: 1.Про затвердження штатного розпису управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради з 01 серпня 2018 року

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

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

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 2. Про повідомну реєстрацію колективних договорів

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

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

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

СЛУХАЛИ: 3. Про організацію та проведення ХV Білоцерківського марафону

ДОПОВІДАЛА: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна – заступник начальника управління –
начальник відділу з питань фізичної культури та спорту
управління з питань молоді та спорту міської ради

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

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

СЛУХАЛИ: 4. Про обладнання пристроями примусового зниження швидкості проїжджої
частини вулиць Шкільна, Дачна, Друга Піщана, Підвальна в місті Біла Церква

ДОПОВІДАВ: ПОГАСІЙ Олексій Олегович - заступник директора департаменту-начальник
управління дорожнього господарства департаменту
житлово-комунального господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., АНТОНЮК М.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
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 вул. Павліченко, 14 в м. Біла Церква

ДОПОВІДАВ: ПОГАСІЙ Олексій Олегович - заступник директора департаменту-начальник
управління дорожнього господарства департаменту
житлово-комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0
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утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 6. Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність
територіальної громади міста Біла Церква газопроводів та споруд від ОСББ
«ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 37»

ДОПОВІДАВ: ПОГАСІЙ Олексій Олегович - заступник директора департаменту-начальник
управління дорожнього господарства 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 затвердження Порядку роботи комісії по розгляду заяв щодо  відключення
споживачів  від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання

ДОПОВІДАВ: ПОГАСІЙ Олексій Олегович - заступник директора департаменту-начальник
управління дорожнього господарства 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:8. 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: ДИКИЙ Г.А.

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

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 9. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про організаційно-правові
заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради
Білоцерківська школа мистецтв №3 в місті Біла Церква»

ДОПОВІДАЛА: СТРИХАР Лідія Анатоліївна – в. о. начальника відділу культури і туризму
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: 10.Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2018/2019 навчального
року в м. Білій Церкві

ДОПОВІДАВ: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови

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

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

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2018 році за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ФАСТІВСЬКИЙ В.П., АНТОНЮК М.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 12. Про висновки до суду щодо доцільності усиновлення дитини та відповідність
інтересам дитини

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
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: 13. Про припинення та встановлення піклування над Коваленком В’ячеславом
Володимировичем та  опіки над майном, яке йому належить

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 14. Про надання малолітньому Чередніченку Владиславу Вікторовичу статусу
дитини-сироти та захист його особистих прав

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 15. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
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: 16. Про створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій
системі класу «1» четвертої категорії в приміщенні №1 виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради

ДОПОВІДАВ: СТЕПУРА Сергій Іванович – начальник відділу інформаційно - комп’ютерного
забезпечення роботи міської ради і виконавчого
комітету

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., КАНДАУРОВ С.М.

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

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

Головуючий на засіданні

Міський голова Г. Дикий


