БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л N 30
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква

28 листопада 2017 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(великий зал виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб
Присутні на засіданні – 11 осіб:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дикий Г.А.
Постівий С.О.
Антонюк М.А.
Гнатюк В.В.
Гриненко Ю.А.
Кандауров С.М.
Маршалок В.А.
Рудюк С.В.
Тютюнник І.Ф.
Фастівський В.П.
Челюбеєв С.В.

- міський голова
- керуючий справами виконавчого комітету міської ради
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:
Міщенко В.В., Поляруш О.О., Ребенко С.А., Смуток Б.М., Усенко Я.В.
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Присутні на засіданні від установ та організацій
Беркут М.В.
Захарченко П.А.
Карпенко О.О.
Кисельова В.М.
Колотницька А.В.
Коросько В.М.
Кравець А.В.
Литвинчук О.Д.
Морський В.П.
Настіна О.І.
Новогребельська І.В.
Петрик Ю.Ф.
Піскоцький М.І.
Швець С.С.
Шевченко О.С.
Яблонський Д.І.

- начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування
населення і громадського харчування міської ради;
- в. п. начальника управління містобудування та архітектури міської
ради;
- начальник управління економіки міської ради;
– начальник служби у справах дітей міської ради;
- в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства
міської ради;
- начальник відділу Білоцерківської міської ради з питань фізичної
культури та спорту;
– директор департаменту житлово-комунального господарства
міської ради;
– начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради;
- начальник відділу енергоефективності міської ради;
- заступник міського голови;
- заступник міського голови;
- начальник управління освіти і науки міської ради;
- начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
- начальник юридичного управління міської ради;
- начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради;
– начальник 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 виключити з порядку денного 2 питання:
- Про затвердження вичерпного переліку документів
- Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги: взяття громадян на
квартирний облік за місцем проживання та зняття з обліку
та включити до порядку денного 5 питань:
- Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Біла Церква
- Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
від 12 вересня 2017 року № 321 «Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що
фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
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- Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
від 01 листопада 2017 року №404 «Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що
фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
- Про негайне відібрання малолітнього Фурсенка Максима Віталійовича, який опинився в
складних життєвих обставинах, та його влаштування в сім’ю патронатного вихователя
- Про створення комісії з питань забезпечення житлом і поліпшення житлових умов дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа
Член виконавчого комітету Гнатюк В.В. запропонував виключити з порядку денного 1
питання:
- Про внесення змін в пункт 2 розділу 2 Додатку до рішення виконавчого комітету міської
ради від 12 вересня 2017 року № 321 «Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що
фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0
утримались - 0
Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла
Церква на 2018 рік
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27 вересня 2016
року № 408 «Про затвердження нового складу і Положення про тендерний комітет при
виконавчому комітеті міської ради та про визначення уповноваженої особи при
виконавчому комітеті міської ради з питань організації та проведення допорогових
закупівель»
Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затвердженого рішенням
виконавчого комітету від 14 листопада 2017 року № 406
Про затвердження зразків документів адміністративної комісії при виконавчому
комітеті міської ради
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
Про створення комісії з питань дотримання вимог безпечного перебування, охорони
життя і здоров’я дітей у дитячих закладах комунальної форми власності міста Білої
Церкви
Доповідає: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови
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
Про схвалення проекту рішення міської ради «Про погодження вартості медичної
послуги (одне амбулаторне відвідування, один день стаціонарного лікування, один день
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8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

лікування в денному стаціонарі, одне гістологічне дослідження операційного та
біопсійного матеріалу) для мешканців інших населених пунктів, територіальних
громад»
Доповідає: ЯБЛОНСЬКИЙ Денис Іванович – начальник управління охорони здоров’я
міської ради
Про деякі питання щодо квартирного обліку
Про затвердження акту приймання-передачі у комунальну власність територіальної
громади міста Біла Церква безоплатно газопроводів та споруд на них від І Державного
пожежно-рятувального загону по вул. І Піщаній, 216
Про схвалення проекту рішення міської ради «Про безоплатну передачу з балансу
комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна
контора № 7 на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради
«Білоцерківтепломережа» вузла обліку теплової енергії»
Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Біла
Церква
Доповідає: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства міської ради
Про переведення з житлового фонду в нежитлове приміщення
Про деякі питання присвоєння адрес
Доповідає: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович - в. п. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради
Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 12 вересня 2017 року № 321 «Про затвердження переліку об’єктів і заходів,
що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій»
Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 01 листопада 2017 року № 404 «Про затвердження переліку об’єктів і заходів,
що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій»
Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – член виконавчого комітету
Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей
Про негайне відібрання малолітнього Фурсенка Максима Віталійовича, який опинився
в складних життєвих обставинах, та його влаштування в сім’ю патронатного
вихователя
Про створення комісії з питань забезпечення житлом і поліпшення житлових умов
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа
Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста
Біла Церква на 2018 рік
ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., КАНДАУРОВ С.М., ПОСТІВИЙ С.О.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0

5
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27
вересня 2016 року № 408 «Про затвердження нового складу і Положення про
тендерний комітет при виконавчому комітеті міської ради та про визначення
уповноваженої особи при виконавчому комітеті міської ради з питань
організації та проведення допорогових закупівель»
ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік,
затвердженого рішенням виконавчого комітету від 14 листопада 2017 року
№ 406
ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження зразків документів адміністративної комісії при
виконавчому комітеті міської ради
ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 5. Про створення комісії з питань дотримання вимог безпечного перебування,
охорони життя і здоров’я дітей у дитячих закладах комунальної форми
власності міста Білої Церкви
ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови
ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О.
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 6. 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
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 7. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про погодження вартості
медичної послуги (одне амбулаторне відвідування, один день стаціонарного
лікування, один день лікування в денному стаціонарі, одне гістологічне
дослідження операційного та біопсійного матеріалу) для мешканців інших
населених пунктів, територіальних громад»
ДОПОВІДАВ: ЯБЛОНСЬКИЙ Денис Іванович – начальник управління охорони здоров’я
міської ради
ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ТЮТЮННИК І.Ф.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 8. Про деякі питання щодо квартирного обліку
ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства
міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження акту приймання-передачі у комунальну власність
територіальної громади міста Біла Церква безоплатно газопроводів та споруд
на них від І Державного пожежно-рятувального загону по вул. І Піщаній, 216
ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства
міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 10. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про безоплатну передачу з
балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради житловоексплуатаційна контора № 7 на баланс комунального підприємства
Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» вузла обліку теплової
енергії»
ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства
міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в м.
Біла Церква
ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального
господарства
міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 12. Про переведення з житлового фонду в нежитлове приміщення
ДОПОВІДАВ: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович - в. п. начальника управління містобудування
та архітектури міської ради
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ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
10
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 13. Про деякі питання присвоєння адрес
ДОПОВІДАВ: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович - в. п. начальника управління містобудування
та архітектури міської ради
ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., АНТОНЮК М..А., ГНАТЮК В.В.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 12 вересня 2017 року № 321 «Про затвердження переліку
об’єктів і заходів, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій»
ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – член виконавчого комітету
запропонував у розділі ІІ додатку проекту рішення слово «Леваневського» замінити на
«Офіцерська»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 01 листопада 2017 року № 404 «Про затвердження переліку
об’єктів і заходів, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій»
ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – член виконавчого комітету
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
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утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 16. 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 –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 17. Про негайне відібрання малолітнього Фурсенка Максима Віталійовича, який
опинився в складних життєвих обставинах, та його влаштування в сім’ю
патронатного вихователя
ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
СЛУХАЛИ: 18. Про створення комісії з питань забезпечення житлом і поліпшення житлових
умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх
числа
ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за –
11
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

