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КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 23 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          20 серпня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 16 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні –  12 осіб: 

 

1.  Новогребельська І.В. - в.о. міського голови 

2.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

3.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

5.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

6.  Гнатюк В.В. - член виконавчого комітету 

7.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

8.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

9.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

10.  Усенко Я.В. - член виконавчого комітету 

11.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Дикий Г.А., Кошель В.О., Поляруш О.О., Гриненко Ю.А., Кандауров С.М., Мельниченко Г.В., 

Олійник О.О., Постівий С.О., Ребенко С.А. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради; 

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

 

Голова засідання – в.о. міського голови Новогребельська І.В. 

 

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. 

 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету голосували: 

            за    –    12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про затвердження Акту опису майна неповнолітнього або дорослої особи, які потребують 

оформлення опіки чи піклування складеного 19 серпня 2019 року щодо майна за адресою: 

вул. Луки Долинського, 3, кв.95 

2.  Про призначення Мельник С.В. помічником над дієздатною особою гр. Мельником Я.В. 

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Акту опису майна неповнолітнього або дорослої особи, які 

потребують оформлення опіки чи піклування складеного 19 серпня 2019 року 

щодо майна за адресою: вул. Луки Долинського, 3, кв.95 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ:  НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ПОЛІЩУК С.М., АНТОНЮК М.А., ШВЕЦЬ С.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 



3 

СЛУХАЛИ: 2. Про призначення Мельник С.В. помічником над дієздатною особою гр. 

Мельником Я.В. 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ:  НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ГНАТЮК В.В., КРАВЕЦЬ А.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

В.о. міського голови        І. Новогребельська 

 


