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Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  15 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

3.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

4.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

6.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

7.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

8.  Возненко К.С. - член виконавчого комітету 

9.  Гриненко Ю.А - член виконавчого комітету 

10.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

11.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

12.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

13.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

15.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Савчук В.П., Маршалок В.А.  
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

Кисельова В.М. - начальник служби у справах дітей міської ради; 

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

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

 

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. 

Беручи до уваги розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації від 29 червня 2020 року № 38 «Про запровадження протиепідемічних обмежувальних 

заходів в підрозділах Білоцерківської міської ради розміщених в будівлі за адресою: вул. 

Ярослава Мудрого, буд. 15», від 13 липня 2020 року № 40 «Про внесення змін в розпорядження 

від 29 червня 2020 року № 38», враховуючи рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 02 квітня 2020 року № 176 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради № 585 від 22 грудня 2009 року «Про затвердження 

регламенту роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради» (зі змінами)», 

засідання проводиться дистанційно з використанням додатка Cisco Webex Meetings. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету голосували: 

            за    –    14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування (додаються) – 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 (результати 

голосування додаються): 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про затвердження протоколів комісії з питань надання бюджетних коштів на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

2.  Про призначення уповноваженої особи за організацію та проведення спрощених 

закупівель, затвердження положення про уповноважену особу за організацію та 

проведення спрощених закупівель для потреб виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови  

3.  Про негайне відібрання малолітньої дитини у матері та її влаштування в сім’ю 

патронатного вихователя 

4.  Про надання малолітній Погребняк О.О. статусу дитини-сироти 

5.  Про надання малолітньому Колеснику І.О. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

6.  Про надання неповнолітній Клочковій В.В.  повної цивільної дієздатності 
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7.  Про реєстрацію народження підкинутої дитини та її влаштування 

8.  Про реєстрацію народження покинутої дитини та її влаштування 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження протоколів комісії з питань надання бюджетних коштів на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування (додаються) рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про призначення уповноваженої особи за організацію та проведення 

спрощених закупівель, затвердження положення про уповноважену особу за 

організацію та проведення спрощених закупівель для потреб виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування (додаються) рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про негайне відібрання малолітньої дитини у матері та її влаштування в сім’ю 

патронатного вихователя 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування (додаються) рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про надання малолітній Погребняк О.О. статусу дитини-сироти 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування (додаються) рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання малолітньому Колеснику І.О. статусу дитини-сироти та захист 

його особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування (додаються) рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання неповнолітній Клочковій В.В.  повної цивільної дієздатності 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування (додаються) рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про реєстрацію народження підкинутої дитини та її влаштування 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., КРАВЕЦЬ А.В., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування (додаються) рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 8. Про реєстрацію народження покинутої дитини та її влаштування 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування (додаються) рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування (додаються) рішення прийнято. 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради          Анна ОЛІЙНИК 


