БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л N 18
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква

27 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дикий Г.А.
Смуток Б.М.
Свірський М.С.
Гриненко Ю.А.
Кандауров С.М.
Маршалок В.А.
Рудюк С.В.
Тютюнник І.Ф.
Фастівський В.П.
Челюбеєв С.В.

- міський голова
- секретар міської ради
- керуючий справами виконавчого комітету міської ради
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:
Гнатюк В.В., Антонюк М.А., Міщенко В.В., Поляруш О.О., Ребенко С.А., Усенко Я.В.
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Присутні на засіданні від установ та організацій
Гадіяк Л.В.
Денисова Л.Б.
Кисельова В.М.
Коросько В.М.
Кравець А.В.
Настіна О.І.
Пархоменко В.М.
Піскоцький М.І.
Швець С.С.

– заступник начальника управління охорони здоров'я міської ради;
– начальник відділу капітального будівництва міської ради;
– начальник служби у справах дітей міської ради;
- начальник відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної
культури та спорту;
–директор департаменту житлово-комунального господарства
міської ради;
- заступник міського голови;
- т. в. о. начальника управління містобудування та архітектури
міської ради;
- начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
- начальник відділу господарських відносин та роботи з об’єктами
нерухомості юридичного управління 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 1 питання:
- Про негайне відібрання малолітнього Циби Юрія Петровича, який опинився в складних
життєвих обставинах, та його влаштування
Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0
утримались - 0
Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету із змінами:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.

3.

4.

Про організацію та проведення ХІV Білоцерківського марафону
Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з триатлону
Доповідає: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна – начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту міської ради
Пpо план pоботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської pади на третій квартал
2017 pоку
Доповідає: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович – начальник загального відділу
виконавчого комітету міської ради
Про деякі питання щодо квартирного обліку
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5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житловокомунального господарства міської ради
Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами
Про деякі питання присвоєння адрес
Доповідає: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради
Про встановлення кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні
вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням коштів міського
бюджету м. Біла Церква
Доповідає: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна – начальник відділу капітального
будівництва міської ради
Про влаштування громадянки Родини Алли Олегівни до психоневрологічного
інтернату
Про надання дозволу для зняття коштів з особового рахунку недієздатного
Вішталенко Миколи Григоровича
Доповідає: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник начальника управління охорони
здоров'я міської ради
Про зміну прізвища малолітньому Бірюкову Владиславу Олександровичу
Про зміну прізвища малолітньому Кіщенку Матвію Сергійовичу
Про визначення місця проживання малолітнього Марченка Дениса В’ячеславовича
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26 березня 2013 року № 106
«Про встановлення опіки над малолітньою Калакуцькою Юлією Миколаївною та
майном, яке їй належить»
Про зміну прізвища малолітньому Попрузі Захару Святославовичу
Про визначення місця проживання малолітнього Фоменка Глєба Андрійовича
Про визначення місця проживання малолітньої Яхновської Марії Олександрівни
Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей
Про негайне відібрання малолітнього Циби Юрія Петровича, який опинився в складних
життєвих обставинах, та його влаштування
Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про організацію та проведення ХІV Білоцерківського марафону
ДОПОВІДАЛА: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна – начальник відділу з питань фізичної
культури та спорту міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 2. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з триатлону
ДОПОВІДАЛА: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна – начальник відділу з питань фізичної
культури та спорту міської ради
ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., СМУТОК Б.М.,
РУДЮК С.В.

МАРШАЛОК В.А.,

ГРИНЕНКО Ю.А.,
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 3. Пpо план pоботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської pади на третій
квартал 2017 pоку
ДОПОВІДАВ: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович – начальник загального відділу виконавчого
комітету міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 4. Про деякі питання щодо квартирного обліку
ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житловокомунального господарства міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 5. Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами
ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради
ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ПАРХОМЕНКО В.М. - запропонувала пункт
1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1.Відмовити в продовженні терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами до дати
затвердження Комплексної схеми розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Білій
Церкві, 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 товариству з обмеженою відповідальністю
«ПОСТЕР»:»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Пархоменко В.М.:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
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СЛУХАЛИ: 6. Про деякі питання присвоєння адрес
ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 7. Про встановлення кошторисної заробітної плати, яка враховується при
визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням
коштів міського бюджету м. Біла Церква
ДОПОВІДАЛА: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна – начальник відділу капітального
будівництва міської ради
ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 8. Про влаштування громадянки Родини Алли Олегівни до психоневрологічного
інтернату
ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник начальника управління охорони
здоров'я міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу для зняття коштів з особового рахунку недієздатного
Вішталенко Миколи Григоровича
ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник начальника управління охорони
здоров'я міської ради
ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., РУДЮК С.В.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
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утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 10. Про зміну прізвища малолітньому Бірюкову Владиславу Олександровичу
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: 11. Про зміну прізвища малолітньому Кіщенку Матвію Сергійовичу
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: 12. Про визначення місця проживання малолітнього Марченка Дениса
В’ячеславовича
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: 13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26 березня 2013 року
№ 106 «Про встановлення опіки над малолітньою Калакуцькою Юлією
Миколаївною та майном, яке їй належить»
ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
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: 14. Про зміну прізвища малолітньому Попрузі Захару Святославовичу
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 визначення місця проживання малолітнього Фоменка Глєба Андрійовича
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 визначення місця проживання малолітньої Яхновської Марії
Олександрівни
ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., МАРШАЛОК В.А.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 17. 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 –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 18. Про негайне відібрання малолітнього Циби Юрія Петровича, який опинився в
складних життєвих обставинах, та його влаштування
ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., РУДЮК С.В., 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

