
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА 
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ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 34 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          13 грудня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 10 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  12 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

3.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

5.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

7.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

9.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

10.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

11.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Савчук В.П., Гриненко Ю.А., Денисенко О.М., Козирєв П.Г., Фастівський В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Антонюк М.А. - радник міського голови 

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

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

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    –    12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про організацію поховання померлого учасника антитерористичної операції 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про організацію поховання померлого учасника антитерористичної операції 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           А. Олійник 


