
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 25
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 26 вересня 2017 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(велика зала виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 12 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Смуток Б.М. - секретар міської ради
3. Гнатюк В.В. - заступник міського голови
4. Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
5. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
6. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
7. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
8. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
9. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
10. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
11. Усенко Я.В. - член виконавчого комітету
12. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Міщенко В.В., Поляруш О.О., Ребенко С.А., Челюбеєв С.В.
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Присутні на засіданні від установ та організацій

Бакун О.І. -начальник управління самоврядного контролю міської ради;
Беркут М.В. -начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування

населення і громадського харчування міської ради;
Велігорська Т.О. - начальник управління соціального захисту населення міської ради;
Дишлюк В.О. - в.о. начальника служби у справах дітей міської ради;
Захарченко П.А. - в.п. начальника  управління містобудування  та  архітектури міської

ради;
Карпенко О.О. - начальник управління економіки міської ради;
Ковальська Ю.І. - начальник відділу культури і туризму міської ради;
Коросько В.М. - начальник відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної

культури та спорту;
Кравець А.В. – директор департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Морський В.П. - начальник відділу енергоефективності міської ради;
Настіна О.І. - заступник міського голови;
Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Підпокровний К.В. - начальник служби пасажирських перевезень Комунального

підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне
управління»;

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Ротаєнко Н.В. - заступник начальника юридичного управління - начальник відділу

правового забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету
міської ради та її виконавчих органів;

Хмурич В.Р. - заступник міського голови;
Шевченко О.С. - начальник відділу транспорту та зв’язку  міської ради;
Яблонський Д.І. – начальника управління охорони здоров'я 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 С.О. Постівий

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 3 питання:

- Про затвердження акту про визначення збитків власнику землі від 21 червня 2017 року № 1-
06  м. Біла Церква

- Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання паливно-
енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг

- Про дострокове розірвання договорів

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
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за – 12
проти – 0

утримались - 0

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про складання проекту бюджету м .Біла Церква на 2018 рік
2. Про затвердження переліку проектів переможців,  які будуть реалізовані у 2018 році,

відповідно до Програми реалізації  громадського бюджету  (бюджет участі) у м.Біла
Церква на 2017-2020 роки

3. Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціального
забезпечення  та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022
роки
Доповідає:НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

4. Про затвердження акту про визначення збитків власнику землі від 21 червня 2017 року
№ 1-06 м. Біла Церква
Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови

5. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання паливно-
енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг

6. Про дострокове розірвання договорів
Доповідає: ХМУРИЧ Володимир Романович – заступник міського голови

7. Пpо план pоботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської pади на четвертий
квартал 2017 pоку

8. Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради  від 13
вересня 2016 року № 386 «Про експертну комісію виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради» шляхом викладення його в новій редакції
Доповідає: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович – начальник загального відділу

виконавчого комітету міської ради
9. Про проведення осіннього двомісячника санітарного очищення, озеленення і

благоустрою міста Біла Церква
10. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

по вулиці Січневий прорив, 51-а  в місті Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
11. 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
12. Про внесення змін в додаток 3  до рішення виконавчого комітету  від 12 січня 2016 року

№ 23 «Про  порядок визначення  «Кращого спортсмена місяця м. Білої Церкви та його
тренера»

13. Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської ради від 12
січня 2016 року №22 «Про стипендію міського голови кращим спортсменам
спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам»
Доповідає: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - начальник відділу Білоцерківської

міської ради з питань фізичної культури та спорту
14. Про міську координаційну раду з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу

Доповідає: ЯБЛОНСЬКИЙ Денис Іванович – начальник управління охорони здоров’я
міської ради
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15. Про створення Експертної ради при відділі культури і туризму Білоцерківської міської
ради
Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму

міської ради
16. Про деякі питання присвоєння адрес
17. Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами

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

18. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей
19. Про виправлення технічних описок та внесення змін у рішення виконавчого комітету

Білоцерківської міської ради
20. Про вирішення спору щодо місця проживання малолітніх Дехтяр Марії Русланівни та

Дехтяр Дар’ї Русланівни
21. Про надання неповнолітній Чорноус Надії Михайлівні, статусу дитини-сироти,

встановлення піклування  над нею і майном, яке їй належить та захист її особистих прав
22. Про надання малолітнім Чорноусу Іллі Михайловичу і Чорноус Ангеліні Михайлівні

статусу дітей-сиріт, встановлення опіки над ними і майном,  яке їм  належить та захист
їх особистих прав

23. Про надання неповнолітній Пархоменко Вікторії Романівні та малолітній Пархоменко
Валерії Романівні статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, та захист їх
особистих прав

24. Про вибуття малолітніх дітей Даманської Уляни Сергіївни та Даманської Софії
Романівни із  сім’ї патронатного вихователя

25. Про надання малолітній Бабенко Вероніці Сергіївні статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, та захист її особистих прав
Доповідає: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах

дітей  міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про складання проекту бюджету м .Біла Церква на 2018 рік

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2.Про затвердження переліку проектів переможців, які будуть реалізовані у 2018
році, відповідно до Програми реалізації громадського бюджету (бюджет участі)
у м. Біла Церква на 2017-2020 роки

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 3. Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціального
забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на
2017-2022 роки

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження акту про визначення збитків власнику землі від 21 червня
2017 року № 1-06 м. Біла Церква

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання
паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг

ДОПОВІДАВ: ХМУРИЧ Володимир Романович – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., МОРСЬКИЙ В.П., ГРИНЕНКО Ю.А., ГНАТЮК В.В.,
ТЮТЮННИК І.Ф.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

утримались - 1
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 6. Про дострокове розірвання договорів

ДОПОВІДАВ: ХМУРИЧ Володимир Романович – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ШЕВЧЕНКО О.С., ГРИНЕНКО Ю.А., КАНДАУРОВ С.М.,
УСЕНКО Я.В., ТЮТЮННИК І.Ф.

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

утримались - 2
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 7. Пpо план pоботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської pади на
четвертий квартал 2017 pоку

ДОПОВІДАВ: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович – начальник загального відділу виконавчого
комітету міської ради

– запропонував п. 5 додатку проекту рішення доповнити словами:
«- Відкриття новорічної ялинки (22.12)

Ковальська Ю.І., Настіна О.І. »

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Піскоцького М.І.:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради
від 13 вересня 2016 року № 386 «Про експертну комісію виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради» шляхом викладення його в новій редакції

ДОПОВІДАВ: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович – начальник загального відділу виконавчого
комітету міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 9. Про проведення осіннього двомісячника санітарного очищення, озеленення і
благоустрою міста Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
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 Січневий прорив, 51-а  в місті Біла Церква
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ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 11. 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., ГНАТЮК В.В., РУДЮК С.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пунктів:
«1.2.Фізичній особі-підприємцю Бенедюк Н.І. у павільйоні продовольчих товарів за адресою:
вул. Некрасова, в районі ж/б № 18,  в літній період  з 08-00 до 22-00, перерва з 13-30 до 14-00
без вихідних, в зимовий період з 08-00 до 21-00, перерва з 13-30 до 14-00 без вихідних.»
«1.6.Фізичній особі-підприємцю Мокрієвій О.І. у павільйоні продовольчих товарів з літнім
майданчиком за адресою: вул.Леваневського, в районі ж/б № 65, з 08-00 до 19-00 без перерви
та вихідних»

за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету від 12 січня
2016 року № 23 «Про порядок визначення «Кращого спортсмена місяця м.
Білої Церкви та його тренера»

ДОПОВІДАЛА: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - начальник відділу Білоцерківської
міської ради з питань фізичної культури та спорту

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської ради
від 12 січня 2016 року №22 «Про стипендію міського голови кращим
спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам»
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ДОПОВІДАЛА: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - начальник відділу Білоцерківської
міської ради з питань фізичної культури та спорту

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 14. Про міську координаційну раду з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-
інфекції/СНІДу

ДОПОВІДАВ: ЯБЛОНСЬКИЙ Денис Іванович – начальник 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: 15.Про створення Експертної ради при відділі культури і туризму Білоцерківської
міської ради

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської
ради

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 16. Про деякі питання присвоєння адрес

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 17. Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами
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ДОПОВІДАВ: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович - в. п. начальника управління містобудування
та архітектури міської ради

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ПОСТІВИЙ С.О., ЗАХАРЧЕНКО П.А. – запропонував п.1
проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1. Відмовити в продовженні терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами на п’ять
років, 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
«Трансфер»»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Захарченко П.А.:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах
дітей  міської ради

– запропонував проект рішення доповнити словами:
«11. Дозволити Обертинській Любові Олександрівні прийняти в дар від Обертинського
Олександра Леонідовича ½ частку двокімнатної квартири загальною площею 55,6 кв. м. за
адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, буд. 121, кв. 114, м. Біла Церква, в якій зареєстрований
їх малолітній син Обертинський Олександр Олександрович, 24 квітня 2005 року народження,
за умови, що піся укладення договору  дарування малолітній і надалі буде зареєстрований за
цією ж адресою.
11.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Дишлюка В.О.:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 19. Про виправлення технічних описок та внесення змін у рішення виконавчого
комітету Білоцерківської міської ради

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах
дітей  міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка

БЦ10
Стрілка
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СЛУХАЛИ: 20. Про вирішення спору щодо місця проживання малолітніх Дехтяр Марії
Русланівни та Дехтяр Дар’ї Русланівни

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах
дітей  міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 21. Про надання неповнолітній Чорноус Надії Михайлівні, статусу дитини-
сироти, встановлення піклування  над нею і майном, яке їй належить та захист
її особистих прав

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах
дітей  міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 22. Про надання малолітнім Чорноусу Іллі Михайловичу і Чорноус Ангеліні
Михайлівні  статусу дітей-сиріт, встановлення опіки над ними і майном,  яке
їм  належить та захист їх особистих прав

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах
дітей  міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 23. Про надання неповнолітній Пархоменко Вікторії Романівні та малолітній
Пархоменко Валерії Романівні статусу дітей, позбавлених батьківського
піклування, та захист їх особистих прав

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника 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).

СЛУХАЛИ: 24. Про вибуття малолітніх дітей Даманської Уляни Сергіївни та Даманської
Софії Романівни із сім’ї патронатного вихователя

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах
дітей  міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 25. Про надання малолітній Бабенко Вероніці Сергіївні статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, та захист її особистих прав

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах
дітей  міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
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 С.О. Постівий


