
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 22
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 22 серпня 2017 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(депутатська кімната)

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. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
4. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
5. Міщенко В.В. - член виконавчого комітету
6. Ребенко С.А. - член виконавчого комітету
7. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
8. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
9. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету
10. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Гриненко Ю.А., Кандауров С.М., Поляруш О.О., Смуток Б.М., Свірський М.С., Усенко Я.В.
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Присутні на засіданні від установ та організацій:

Захарченко П.А. - в. п. начальника  управління містобудування  та  архітектури міської
ради;

Кисельова В.М. – начальник служби у справах дітей міської ради;
Коваль Т.П. - в.о. начальника загального відділу виконавчого комітету міської

ради;
Кравець А.В. – директор департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Постівий С.О. - начальник юридичного управління міської ради;

Список запрошених на засідання виконавчого комітету міської ради
Дзіненко Т.М. -вихователь дошкільного навчального закладу (ясел-садка)

комбінованого типу №3 «Веселка» міської ради;
Кірюшкіна О.І. --вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясел-

садка) комбінованого типу №3 «Веселка» міської ради;
Коломієць С.М. -практичний психолог Центру «Злагода»;
Компанець І.В. -старший інспектор з ювінальної превенції сектору превенції

Білоцерківського відділу поліції Головного управління
Національної поліції України в Київській області

Рейзлер Н.М. -вихователь дошкільного навчального закладу (ясел-садка)
комбінованого типу №3 «Веселка» міської ради;

Рибак Т.М. -вихователь дошкільного навчального закладу (ясел-садка)
комбінованого типу №3 «Веселка» міської ради;

Щербак В.П. --завідувач дошкільного навчального закладу (ясел-садка)
комбінованого типу №3 «Веселка» міської ради;

Фелтін Т.В., Яхновська О.В., Яхновський О.В.

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 виправлення технічних описок та внесення змін у рішення виконавчого
комітету Білоцерківської міської ради;

- Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26 квітня
2017 року № 145 «Про  створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам»
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Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про увіковічення пам’яті генерал-полковника Геннадія Воробйова
2. Про встановлення щомісячної доплати керівникам та їх заступникам позашкільних

навчальних закладів відділу у справах сім’ї та молоді
3. Про встановлення щомісячної доплати працівникам дитячо-юнацьких спортивних

шкіл
4. Про виправлення технічних описок та внесення змін у рішення виконавчого

комітету Білоцерківської міської ради
Доповідає: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

5. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків  та прибудинкових
територій комунальних підприємств  міської ради  житлово-експлуатаційних контор
№ 1, 6, 7,  розрахованих шляхом коригування діючих тарифів

6. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Привокзальна,8 в місті Біла Церква

7. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Олеся Гончара,1 в місті Біла Церква

8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Леваневського, 52/4 в місті Біла Церква

9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Павліченко,65 А в місті Біла Церква

10. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Храпачанська,70 в місті Біла Церква

11. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по бульвару Олександрійському,20, приміщення 37  в місті Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
12. Про деякі питання присвоєння адрес

Доповідає: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович - в. п. начальника управління
містобудування  та  архітектури міської ради

13. Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26
квітня 2017 року № 145 «Про  створення комісії з визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам»
Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови

14. Про вирішення спору щодо участі у вихованні дітей Шевчука Юрія Олександровича
та Шевчук Анастасії  Олександрівни їх батька Шевчука  Олександра Олександровича

15. Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо визначення місця
проживання малолітньої Яхновської Марії Олександрівни

16. Про затвердження висновку органу опіки  та піклування про доцільність роз’єднання
малолітніх сестер Даманської Софії Романівни та Даманської Уляни Сергіївни при
усиновленні

17. Про надання малолітнім Бомко Діані Володимирівні та БомкуМиколі Володимировичу
статусу дітей,  позбавлених батьківського піклування, та  захист їх особистих прав

18. Про звільнення Фелтин Тетяни Василівни від здійснення повноважень опікуна
19. 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 увіковічення пам’яті генерал-полковника Геннадія Воробйова

ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 2. Про встановлення щомісячної доплати керівникам та їх заступникам
позашкільних навчальних закладів відділу у справах сім’ї та молоді

ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

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

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

СЛУХАЛИ: 3. Про встановлення щомісячної доплати працівникам дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

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

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

СЛУХАЛИ: 4. Про виправлення технічних описок та внесення змін у рішення виконавчого
комітету Білоцерківської міської ради

ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

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

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

СЛУХАЛИ: 5. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків  та прибудинкових
територій комунальних підприємств  міської ради  житлово-експлуатаційних
контор № 1, 6, 7,  розрахованих шляхом коригування діючих тарифів
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ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович - директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ:  ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А., ТЮТЮННИК І.Ф.

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

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

СЛУХАЛИ: 6. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Привокзальна,8 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: 7. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Олеся Гончара,1 в місті Біла Церква

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

ВИСТУПИЛИ: РУДЮК С.В. – конфлікт інтересів

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

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

СЛУХАЛИ: 8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Леваневського, 52/4 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).
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СЛУХАЛИ: 9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Павліченко,65 А 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: 10. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по вулиці Храпачанська,70 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: 11.Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по бульвару Олександрійському,20, приміщення 37  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: 12. Про деякі питання присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович - в. п. 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).
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СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого комітету міської ради
від 26 квітня 2017 року № 145 «Про  створення комісії з визначення та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови

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

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

СЛУХАЛИ: 14. Про вирішення спору щодо участі у вихованні дітей Шевчука Юрія
Олександровича та Шевчук Анастасії Олександрівни їх батька Шевчука
Олександра Олександровича

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 затвердження висновку органу опіки та піклування щодо визначення
місця проживання малолітньої Яхновської Марії Олександрівни

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

ВИСТУПИЛИ:  МАРШАЛОК В.А., ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А., РУДЮК С.В.,
МІЩЕНКО В.В., ФАСТІВСЬКИЙ В.П.

Заслухали: Яхновську О.В., Яхновського О.В., Компанець І.В.

Пропозиція Дикого Г.А. – підтримати висновок органу опіки та піклування

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

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

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність
роз’єднання малолітніх сестер Даманської Софії Романівни та Даманської
Уляни Сергіївни при усиновленні
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Запропонувала дане питання зняти з порядку денного.

Голосували за пропозицію  Кисельової В.М. – зняти з розгляду порядку денного
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ: 17. Про надання малолітнім Бомко Діані Володимирівні та Бомку
Миколі Володимировичу статусу дітей, позбавлених
батьківського піклування, та  захист їх 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: 18.Про звільнення Фелтин Тетяни Василівни від здійснення повноважень опікуна

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В., РУДЮК С.В., МАРШАЛОК В.А.,

Заслухали: Коломієць С.М., Щербак В.П., Фелтін Т.В.

ДИКИЙ  Г.А. запропонував зняти з розгляду до наступного виконкому.

Голосували за пропозицію  Дикого Г.А. – зняти з розгляду порядку денного
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ: 19. 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 – 12
проти – 0

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

Головуючий на засіданні

Міський голова Г.А. Дикий


