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м. Бiла Церква                                                                                          29 жовтня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 12 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 22 особи 

 

Присутні на засіданні –  14 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

3.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

4.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

6.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

7.  Гнатюк В.В. - член виконавчого комітету 

8.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

9.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

10.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

11.  Ребенко С.А. - член виконавчого комітету 

12.  Усенко Я.В. - член виконавчого комітету 

13.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Новогребельська І.В., Поляруш О.О., Гриненко Ю.А., Ждан С.В., Кандауров С.М.,      

Островерх В.П.  
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

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

Паливода І.П. – начальник управління у справах молоді та спорту міської ради; 

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

Савченко О.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства міської 

ради; 

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

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

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    –    13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – 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: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про процедуру включення систем опалення в м. Біла Церква 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

2.  Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження міської 

програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Біла Церква на 2020 рік» 

Доповідає: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник управління у справах молоді та спорту міської 

ради 
 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про процедуру включення систем опалення в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛІЩУК С.М., КРАВЕЦЬ А.В., ДИКИЙ Г.А., РЕБЕНКО С.А.,       

АНТОНЮК М.А.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 
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             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про 

затвердження міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Біла 

Церква на 2020 рік» 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник управління у справах молоді та 

спорту міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., АНТОНЮК М.А., МАРШАЛОК В.А., ЛИТВИНЕНКО К.С., 

ГНАТЮК В.В. – запропонував пункт 5 Основних заходів Програми викласти  

в наступній редакції: «Забезпечити перевезення організованих груп дітей міста, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до закладів оздоровлення та відпочинку 

та в зворотному напрямку в межах області, відповідно до розподілу путівок служби у справах 

дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації, та за кордон для здійснення благодійної 

концертної діяльності.» та внести зміни в колонку «Фінансування» 

ВИСТУПИЛИ: ПАЛИВОДА І.П. – запропонувала пункт І. Паспорт Програми викласти в 

наступній редакції: 

« Назва  Програми Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Біла 

Церква на 2020 рік    

Підстава для розроблення 

Програми 

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №323 «Про 

організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та 

оздоровлення  дітей в Україні» 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради  

Головна мета Програми Забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, 

створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, якісного 

медичного обслуговування й харчування, забезпечення 

державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та 

відпочинкових послуг 

Відповідальний 

виконавець Програми  

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської  

ради  

Учасники Програми Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;   

управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради; 

служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; 

Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; міське фінансове управління 

Білоцерківської  міської  ради; профспілкові організації, 

благодійні фонди та громадські організації, підприємства  

різних форм власності 

  Термін реалізації  

програми 

2020 рік  
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Бюджети, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет  та інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством України 

 

Загальний  обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми  

 21 303 346 грн.    

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради; управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;     

служба у справах дітей Білоцерківської міської ради     » 

пункт V. Основні заходи Програми викласти в наступній редакції: 

«№ 

п/п 

Заходи Виконавці Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

( тис. грн.) 

1. Утворити оперативний 

штаб із координації 

проведення оздоровлення і 

відпочинку дітей міста Біла 

Церква в 2020 році (далі 

оперативний штаб). 

Провести засідання 

оперативного штабу з 

метою підготовки до 

літньої оздоровчої кампанії 

2020 року.  

 

Заступник міського голови 

згідно з розподілом  

обов’язків; управління з 

питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської 

ради; управління освіти і 

науки Білоцерківської 

міської ради 

Квітень 

2020 року 

Не потребує 

фінансування   

2. Рекомендувати 

підприємствам і 

організаціям міста 

передбачити в колективних 

договорах заходи щодо 

організації оздоровлення і 

відпочинку дітей  своїх 

працівників. 

Підприємства та організації 

міста 

Профспілкові організації 

міста (за згодою) 

1 квартал 

2020 року 

Не потребує  

фінансування 

3. Вивчити та обговорити на 

засіданні оперативного 

штабу питання підготовки 

комунальних дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку до оздоровчого 

сезону 2020 року. 

Оперативний штаб; 

управління з питань молоді 

та спорту Білоцерківської 

міської ради; управління 

освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради 

До 1 травня 

2020 року 

Не потребує  

фінансування 

4. Заключити (при потребі) 

договори з міськими 

транспортними 

організаціями, ФОП, які 

мають відповідні ліцензії, 

на перевезення 

організованих груп дітей. 

Забезпечувати високий 

Управління з питань молоді 

та спорту Білоцерківської 

міської рад; управління 

освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради; служба у справах 

дітей Білоцерківської 

міської ради; 

До 15 

травня 

2020 року 

Не потребує  

фінансування 
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рівень безпеки  та 

надійності транспортного 

обслуговування дітей під 

час перевезення їх до місць 

відпочинку та в зворотному 

напрямку. 

Білоцерківський міський 

Центр соціальних служб  

для сім’ї, дітей та молоді 

Керівники транспортних 

організацій (за згодою) 

5. Забезпечити перевезення 

організованих груп дітей 

міста, які потребують 

особливої соціальної уваги 

та підтримки, до закладів 

оздоровлення та відпочинку 

та в зворотному напрямку в 

межах області, відповідно 

до розподілу путівок 

служби у справах дітей та 

сім’ї Київської 

облдержадміністрації,  та за 

кордон для  здійснення 

благодійної концертної 

діяльності. 

Міське фінансове 

управління Білоцерківської 

міської ради; управління 

питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської 

ради 

Міжнародний благодійний 

фонд "Друзі – дітям 

Чорнобиля" (за згодою) 

 Квітень-

грудень 

100,0 

6. Забезпечувати супровід 

груп дітей під час їх 

перевезення до місць 

оздоровлення та 

відпочинку, а також у 

зворотному напрямку, з 

розрахунку: 1 

супроводжуючий на 15 

дітей та на кожну групу від 

30 до 45 дітей додатково -  

1 медичний працівник. 

Організовувати 

супроводження транспорту 

підрозділами патрульної 

поліції. 

Управління з питань молоді 

та спорту Білоцерківської 

міської ради; управління 

освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради; служба у справах 

дітей Білоцерківської 

міської ради; 

Білоцерківський міський 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Білоцерківський відділ 

поліції ГУ Національної  

поліції в Київській області 

(за згодою) 

Постійно  В межах  

бюджетних 

асигнувань 

7. Відповідно до Положення 

про порядок направлення 

дітей на оздоровлення та 

відпочинок до державного 

підприємства України 

«Міжнародний дитячий 

центр «Артек» і державного 

підприємства «Український 

дитячий центр «Молода 

гвардія» за рахунок 

бюджетних коштів», 

затвердженого наказом 

Міністерства соціальної 

політики України від 27 

Управління з питань молоді 

та спорту Білоцерківської  

міської ради 

Постійно Не потребує  

фінансування 
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червня 2018 року №938, 

здійснювати підбір та 

направлення дітей до 

державного підприємства 

України «Міжнародний 

дитячий центр «Артек» і 

державного підприємства 

«Український дитячий 

центр «Молода гвардія». 

8. Упроваджувати в практику 

оздоровлення дітей у 

складі:- дитячих творчих 

колективів і спортивних 

секцій; 

- комплектацію груп на 

основі учнівських 

колективів 

 

Управління з питань молоді 

та спорту Білоцерківської 

міської ради; управління 

освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради 

Профспілки, заклади 

культури, освіти, спортивні 

товариства, творчі 

об’єднання (за згодою) 

Постійно В межах  

бюджетних 

асигнувань, 

виділених на  

Програму 

 

9. Забезпечити 

першочерговим 

оздоровленням дітей-

інвалідів та дітей, які  

потребують особливих 

умов для оздоровлення. 

Управління охорони 

здоров’я Білоцерківської 

міської ради; управління 

освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради; управління з питань 

молоді та спорту 

Білоцерківської міської 

ради; управління 

соціального захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради 

Постійно  2 393,2 
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10. Забезпечити оздоровленням 

та відпочинком до 50 % 

дітей шкільного віку. 

Стовідсотково охопити 

послугами з оздоровлення 

та відпочинку дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

дітей, батьки яких загинули 

при виконанні службових 

обов’язків та в зоні 

антитерористичної операції 

на сході України або 

здійснені заходів із 

забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної 

агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській 

областях, що здійснюються 

шляхом проведення 

операції Об’єднаних сил; не 

менше 55% - дітей з 

малозабезпечених і 

багатодітних сімей, дітей 

осіб, визнаних учасниками 

бойових дій відповідно 

до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону 

України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту",  дітей 

з інвалідністю.  

Заступник міського голови 

згідно з розподілом 

обов’язків; управління 

освіти і науки 

Білоцерківської міської  

ради; управління з питань 

молоді та спорту; 

управління охорони 

здоров’я Білоцерківської 

міської ради; управління 

соціального захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради 

Інші суб’єкти, які 

займаються оздоровленням 

та відпочинком дітей міста 

(за згодою) 

Протягом 

року   

В межах  

бюджетних 

асигнувань, 

виділених на  

Програму та 

за рахунок 

інших 

джерел, не 

заборонених 

законо-

давством 

 

11. Забезпечити організацію 

відпочинку дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки,  в таборах з 

денним перебуванням, 

створених на базі міських 

закладів загальної 

середньої освіти, з їх 

дворазовим харчуванням.   

Управління освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради; міське фінансове 

управління Білоцерківської 

міської ради 

 

Червень – 

липень 

2020 року 

999,1 

 

 

  

12. Забезпечити контроль за 

дотриманням 

протипожежної безпеки, 

санітарно 

епідеміологічного нагляду 

за підготовкою, відкриттям 

і функціонуванням таборів 

Управління освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради 

Червень - 

серпень 

2020 року 

Не потребує 

фінансування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
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з денним перебуванням та 

підвищити відповідальність 

керівників, вихователів, 

обслуговуючого персоналу 

за охорону життя і здоров’я 

дітей. 

13. Забезпечити якісний підбір 

педагогічних та медичних 

працівників для роботи в 

усіх типах оздоровчих 

закладів. 

Управління освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради; управління охорони 

здоров’я Білоцерківської 

міської ради 

Червень -

серпень 

2020 року 

Не потребує 

фінансування 

14. За необхідності 

організувати в пришкільних 

таборах проведення 

профільних 

змін(туристичної, 

спортивної, додаткової 

освіти: юних біологів, 

математиків, екологів тощо, 

літні мовні школи) з метою 

творчого розвитку 

талановитих і обдарованих 

дітей. 

Управління освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради 

Червень -

серпень 

2020 року 

  35,1 

15. Організувати на базі 

пришкільного табору 

Білоцерківської гімназії №2 

Білоцерківської міської 

ради Київської області та 

дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) 

комбінованого типу №36 

«Ромашка» Білоцерківської 

міської ради Київської 

області відпочинок 25 дітей 

із прифронтових районів 

Попаснянського району 

Луганської області, 

передбачивши витрати на 

проживання, харчування 

дітей, організацію 

екскурсій та поїздок 

визначними місцями 

Київщини. 

Управління освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради; міське фінансове 

управління Білоцерківської 

міської ради 

Червень –

липень 

2020 року 

 17,5   

 

 

16. Забезпечити організацію 

відпочинку дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки та дітей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, у 

Управління з питань молоді 

та спорту Білоцерківської 

міської ради; управління 

освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради; Білоцерківський 

міський центр соціальних 

Червень - 

вересень 

2020 року 

 17 758,4    
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заміських дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку. 

   

служб для сім’ї, дітей та 

молоді; служба у справах 

дітей Білоцерківської 

міської ради; центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей 

«Злагода»; комунальний 

заклад Білоцерківської 

міської ради «Клуб за 

місцем проживання 

«Прометей»; комунальний  

заклад Білоцерківської 

міської ради ДЮСШ 

«Олімп»; комунальний 

заклад Білоцерківської 

міської ради ДЮСШ 

«Зміна»: комунальний 

заклад Білоцерківської 

міської ради ДЮСШ 

«Богатир»: комунальний 

заклад Білоцерківської 

міської ради ДЮСШ 

«Юність»; комунальний 

заклад Білоцерківської 

міської ради ДЮСШ 

№1;комунальний заклад 

Білоцерківської міської 

ради ДЮСШ №2; міське 

фінансове управління 

Білоцерківської ради 

17. Вжити заходи щодо  

профілактики дитячого 

травматизму, безпечної 

поведінки на воді та 

запобігання нещасним 

випадкам під час 

оздоровлення та відпочинку 

дітей. 

Управління з питань молоді 

та спорту Білоцерківської 

міської ради; управління 

освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради; служба у справах 

дітей Білоцерківської 

міської ради 

Червень - 

вересень 

2020 року 

Не потребує 

фінансування 

18. Сприяти залученню 

підприємств, установ та 

організацій усіх форм 

власності, органів 

самоорганізації населення 

до надання фінансової, 

матеріальної та 

організаційної допомоги в 

проведенні літнього 

відпочинку та оздоровлення 

дітей міста Біла Церква. 

Оперативний штаб Протягом 

року 

Не потребує 

фінансування 
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19. Вивчити та обговорити на 

засіданні оперативного 

штабу питання підбиття 

підсумків проведення 

дитячої оздоровчої кампанії 

2020 року. 

Оперативний штаб Жовтень-

листопад 

2020 року 

Не потребує 

фінансування 

20. Здійснювати висвітлення 

підготовки та ходу 

проведення дитячої 

оздоровчої кампанії 2020 

року в засобах масової 

інформації.  

Оперативний штаб Постійно Не потребує 

фінансування

» 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 


