
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 18 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          12 травня  2020 року 

                                                                                                       

                  

початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  15 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

7.  Олійник А.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

10.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

11.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

12.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

13.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

14.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

15.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Денисенко О.М., Островерх В.П. 

 

Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Мамай Н.В. -завідувач сектору обробки кореспонденції та контролю загального 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

Турій О.В. -начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю; 

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

 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради Олійник А.О. 

 

Відповідно до ст.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання 

виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 
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За початок роботи присутні члени виконавчого комітету голосували: 

             за    –   13 

             проти – 0 

утримались    -  1 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради №221 від 28 квітня 2020 

року «Про внесення  змін  до  обсягів дохідної   та  видаткової  частини  бюджету   
м. Біла Церква на 2020 рік» 

2.  Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського бюджету, ефективного 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни в 2020 

році 
Доповідає: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового 

управління міської ради 
3.  Про звіт управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради про 

роботу із зверненнями громадян за І квартал 2020 року 

Доповідає: УСЕНКО Олег Петрович – начальник управління земельних відносин 

                                                                   міської ради  

4.  Про   присвоєння   адреси   об’єкту   будівництва   за  заявою   гр. Остапенка В.С.  та  

гр. Остапенко О.О.  

5.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за  заявою гр. Степанченка  Є.В.  

6.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (трансформаторній підстанції) за 

заявою ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ  БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 

«ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 37» з метою її упорядкування 

7.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «Рекламної групи «Малліс» 

щодо продовження строку дії дозволу на розміщення  об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Таращанська,  в районі супермаркету «Царинок») 

8.  Про розгляд заяви Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк 

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

(вул. Леваневського, 50/5) 

Доповідає: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління                        

містобудування та архітектури міської ради 

9.  Про влаштування гр. Чичкаленка О.О., якого рішенням суду було визнано недієздатним 

до психоневрологічного інтернату 

Доповідає: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник  міського голови 

10.  Про надання малолітній Царенко М.С. статусу  дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

11.  Про надання неповнолітньому Янчуку С.С. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист його особистих прав 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
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СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради №221 від 28  

               квітня 2020 року «Про внесення  змін  до  обсягів дохідної   та  видаткової   
    частини  бюджету  м. Біла Церква на 2020 рік» 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового   

                                                                                        управління міської ради 

 

 Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського бюджету,    

                         ефективного використання бюджетних коштів та посилення  

                          фінансово-бюджетної дисципліни в 2020 році 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового  

                                                                                        управління міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  КОЗИРЄВ П.Г., ВЛАСЕНКО В.В., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про звіт управління регулювання земельних відносин Білоцерківської  

                          міської ради про роботу із зверненнями громадян за І квартал 2020 року 

 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – начальник управління земельних відносин 

                                                                                        міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ГРИНЕНКО Ю.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про   присвоєння   адреси   об’єкту   будівництва   за  заявою    

                          гр. Остапенка В.С.  та игр. Остапенко О.О. 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління     

                                                                                   містобудування та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за  заявою гр. Степанченка  Є.В. 

 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління     

                                                                                   містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (трансформаторній  

   підстанції) за заявою ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ    

   БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 37»  

   з метою її упорядкування 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління    

  

 

ВИСТУПИЛИ:  ГРИНЕНКО Ю.А.,  ДИКИЙ Г.А. - надав протокольне доручення 

Новогребельській І.В. - управлінню  самоврядного контролю Білоцерківської міської ради 

здійснити перевірку сплати податку за земельну ділянку на якій розташована 

трансформаторна підстанція 10/04 кВ, потужністю 2х250 в районі житлового будинку №37 по 

вулиці Шолом Алейхема в м. Біла Церква. 

                                                                                  

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «Рекламної  

                          групи «Малліс» щодо продовження строку дії дозволу на розміщення   

                          об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська,  в районі супермаркету  

                          «Царинок») 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління     

                                                                                   містобудування та архітектури міської ради 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 



5 

 

СЛУХАЛИ: 8.Про розгляд заяви Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний  

                         банк України»   щодо   надання   дозволу  на   розміщення     об’єкта  зовнішньої  

                         реклами (вул. Леваневського, 50/5) 

 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління     

                                                                                   містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про влаштування гр. Чичкаленка О.О., якого рішенням суду було визнано  

                          недієздатним до психоневрологічного інтернату 

 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови  

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання малолітній Царенко М.С. статусу  дитини, позбавленої  

                 батьківського піклування 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей    

   міської ради 

   

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання неповнолітньому Янчуку С.С. статусу дитини, позбавленої   

                            батьківського піклування, та захист його особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей    

   міської ради 
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ВИСТУПИЛИ:  ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. 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   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


