
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 32
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 12 грудня 2017 року

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

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 9 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
3. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
4. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
5. Поляруш О.О. - член виконавчого комітету
6. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
7. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
8. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету
9. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Гнатюк В.В., Постівий С.О., Кандауров С.М., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Смуток Б.М.,
Усенко Я.В.
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Присутні на засіданні від установ та організацій

Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування
населення і громадського харчування міської ради;

Загородня Г.І. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах
місцевого самоврядування і нагород міської ради;

Захарченко П.А. - в. п. начальника  управління містобудування  та  архітектури міської
ради;

Карпенко О.О. - начальник управління економіки міської ради;
Кисельова В.М. – начальник служби у справах дітей міської ради;
Кошель В.О. - секретар міської ради;
Кравець А.В. – директор департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Настіна О.І. - заступник міського голови;
Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Пархоменко В.М. - заступник начальника управління містобудування та архітектури

міської ради;
Петрик Ю.Ф. - начальник управління освіти і науки міської ради;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Швець С.С. - начальник юридичного управління міської ради.

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста.

Головуючий на засіданні – міський голова Г.А. Дикий

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 2 питання:

- Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Договору про співпрацю
щодо виконання комплексу робіт по дегазації полігону твердих побутових відходів»

-Про організацію перебування в м. Біла Церква та участі футбольної команди «Інтер-Тульчин»
дитячого будинку м. Тульчина у Всеукраїнському новорічному турнірі з міні-футболу  серед
школярів 2005-2006 р. н. на призи міськрайонного  фонду «Молодість серця»  пам’яті тренера
Мерімеріна В. О.

та питання, які доповідає заступник міського голови Новогребельська І.В. розглянути 7 та 8.

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

утримались - 0
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Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про деякі питання забезпечення жителів міста Біла Церква муніципальним житлом на
2013-2018 рр.

2. Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги: взяття громадян на
квартирний облік за місцем проживання та зняття з обліку

3. Про склад комісії з питань визначення стану  зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Курсова, 20 в місті Біла Церква

4. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Ярослава Мудрого, 32 в місті Біла Церква

5. Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про адміністративні
правопорушення за статтями 150, 152, 154 Кодексу України про адміністративні
правопорушення

6. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Договору про
співпрацю щодо виконання комплексу робіт по дегазації полігону твердих побутових
відходів»
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
7. Про затвердження фінансових планів на 2018 рік комунальних підприємств

Білоцерківської міської ради
8. Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна –заступник міського голови

9. Про затвердження вичерпного переліку документів необхідних для погодження
режиму роботи, моніторингу та обліку діяльності підприємств торгівлі, громадського
харчування та побутового обслуговування населення

10. 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
11. Про склад робочої групи з питань переведення будинків, приміщень з житлового у

нежитловий фонди
12. Про схвалення проекту рішення сесії Білоцерківської міської ради «Про переведення

садового будинку у жилий будинок»
13. Про деякі питання присвоєння адрес

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

14. Про затвердження штатного розпису управління з питань молоді та спорту
Білоцерківської міської ради з 02 січня  2018 року
Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи  та з

питань служби в органах місцевого
самоврядування  і нагород міської ради

15. Про організацію перебування в м. Біла Церква та участі футбольної команди «Інтер-
Тульчин» дитячого будинку м. Тульчина у Всеукраїнському новорічному турнірі з міні-
футболу  серед школярів 2005-2006 р. н. на призи міськрайонного фонду «Молодість
серця»  пам’яті тренера Мерімеріна В. О.
Доповідає: ПЕТРИК  Юрій Федорович - начальник управління освіти і науки міської

ради
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16. Про вирішення спору щодо участі у вихованні малолітніх Резніченка Максима
Руслановича та Резніченка Назара Руслановича їх батька Резніченка Руслана
Миколайовича

17. Про надання неповнолітній Бабанюк Марії Сергіївні статусу дитини-сироти
18. Про надання малолітньому Леусу Даніілу Олександровичу статусу дитини, позбавленої

батьківського піклування, та захист його особистих прав
19. Про надання малолітній Литвин Ірині Андріївні статусу дитини, позбавленої

батьківського піклування, та захист її  особистих прав
20. Про надання малолітній Бутовенко Олександрі Анатоліївні статусу дитини-сироти,

встановлення опіки над нею та майном, яке їй належить
21. Про надання дозволу на зняття коштів з особового рахунку неповнолітнього Якименка

Іллі Григоровича
22. Про встановлення опіки над  малолітнім Полянським Максимом Валентиновичем, та

майном, яке йому належить
23. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про деякі питання забезпечення жителів міста Біла Церква муніципальним
житлом на 2013-2018 рр.

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

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А. – запропонував п. 1 проекту рішення доповнити словами:
«за адресою: вул.Шолом Алехейма, 86»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги: взяття
громадян на квартирний облік за місцем проживання та зняття з обліку

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 3. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Курсова, 20 в місті Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово -
комунального господарства міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 4. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Ярослава Мудрого, 32 в місті Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про
адміністративні правопорушення за статтями 150, 152, 154 Кодексу України
про адміністративні правопорушення

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Договору про
співпрацю щодо виконання комплексу робіт по дегазації полігону твердих
побутових відходів»

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ТЮТЮННИК І.Ф., РУДЮК С.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження фінансових планів на 2018 рік комунальних підприємств
Білоцерківської міської ради

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: РУДЮК С.В., ДИКИЙ Г.А., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., АНТОНЮК М.А.,
ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 8
проти – 0

утримались - 1
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-
господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 9.Про затвердження вичерпного переліку документів необхідних для погодження
режиму роботи, моніторингу та обліку діяльності підприємств торгівлі,
громадського харчування та побутового обслуговування населення

ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового
обслуговування населення і громадського
харчування міської ради

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А. – запропонував доповнити п.2 проекту рішення словами:
«виконавчого комітету»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 10. 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
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 11. Про склад робочої групи з питань переведення будинків, приміщень з
житлового у нежитловий фонди

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

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ДИКИЙ Г.А. – запропонував у додатку до проекту рішення
замінити «голова робочої групи» на «співголова робочої групи», «заступник голови» на
«заступник співголів» та доповнити реченням:
«Бакун - співголова робочої групи, заступник міського голови;»
Ольга Миколаївна

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Дикого Г.А.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12. Про схвалення проекту рішення сесії Білоцерківської міської ради «Про
переведення садового будинку у жилий будинок»

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., АНТОНЮК М.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
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: РУДЮК С.В., ТЮТЮННИК І.Ф., ПОЛЯРУШ О.О., ФАСТІВСЬКИЙ В.П.,
ПЕТРИК Ю.Ф., ГРИНЕНКО Ю.А.,ДИКИЙ Г.А. – дав протокольне доручення
заступнику міського голови Бакун О.М.: при розробці проектної документації
доводити до відома керівників відповідних виконавчих органів міської ради
про необхідність враховувати проектні рішення затвердженої містобудівної
документації в частині проходження перспективних магістральних та
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житлових вулиць міста для створення належної транспортної
інфраструктури.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження штатного розпису управління з питань молоді та спорту
Білоцерківської міської ради з 02 січня  2018 року

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань
служби в органах місцевого самоврядування і
нагород міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 15. Про організацію перебування в м. Біла Церква та участі футбольної команди
«Інтер-Тульчин» дитячого будинку м. Тульчина у Всеукраїнському
новорічному турнірі з міні-футболу серед школярів 2005-2006 р. н. на призи
міськрайонного фонду «Молодість серця»  пам’яті тренера Мерімеріна В. О.

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК  Юрій Федорович - начальник управління освіти і науки міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 16. Про вирішення спору щодо участі у вихованні малолітніх Резніченка
Максима Руслановича  та Резніченка  Назара Руслановича їх батька
Резніченка Руслана Миколайовича

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 17. Про надання неповнолітній Бабанюк Марії Сергіївні статусу дитини-сироти

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про надання малолітньому Леусу Даніілу Олександровичу статусу дитини,
позбавленої  батьківського піклування, та захист його особистих прав

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 19. Про надання малолітній Литвин Ірині Андріївні статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, та захист її  особистих прав

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 20. Про надання малолітній Бутовенко Олександрі Анатоліївні статусу дитини-
сироти, встановлення опіки над нею та майном, яке їй належить

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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



10

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на зняття коштів з особового рахунку неповнолітнього
Якименка Іллі Григоровича

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

ВИСТУПИЛИ: РУДЮК С.В., ГРИНЕНКО Ю.А., АНТОНЮК М.А., ДИКИЙ Г.А.,
ФАСТІВСЬКИЙ В.П.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 22. Про встановлення опіки над малолітнім Полянським Максимом
Валентиновичем, та майном, яке йому належить

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 23. 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 – 9
проти – 0

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

Головуючий на засіданні

Міський голова Г.А. Дикий


