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П Р О Т О К О Л   № 36 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          06 жовтня 2020 року 

                                                                                                       

 

                  

початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  14 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

10.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

11.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

12.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

13.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Гриненко Ю.А., Козирєв П.Г., Островерх В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Дишлюк В.О. - начальник відділу опіки та піклування служби у справах дітей міської 

ради; 

Петрик Ю.Ф. – начальник управління освіти та науки міської ради; 

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

Турій О.В. - начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю 

міської ради; 

Яковенко А.Ю. – начальник відділу господарських відносин та роботи з об’єктами 

нерухомості юридичного управління міської ради. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

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 

Член виконавчого комітету міської ради Винниченко С.О. попросив врахувати його голос 

«за» 

Член виконавчого комітету міської ради Денисенко О.М. попросив врахувати його голос «за» 

           за   –      14 

          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 

Член виконавчого комітету міської ради Винниченко С.О. попросив врахувати його голос 

«за» 

Член виконавчого комітету міської ради Денисенко О.М. попросив врахувати його голос «за» 

           за   –      14 

          проти –    0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про затвердження Положення про виплату до Дня захисника України матеріальної 

допомоги міської ради дітям, батько/мати яких (військовослужбовці, особи, які 

перебували у складі добровольчих формувань або інших утворених відповідно до законів 
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України військових формувань) загинули (пропали безвісти) під час участі в 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) або померли внаслідок 

захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО (ООС) під час 

виконання службового обов’язку щодо захисту Батьківщини, а також членам сімей 

загиблого (померлого) учасника АТО (ООС), які є учнями, студентами, котрі навчаються 

за денною формою навчання в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої 

освіти на період навчання, але не більше ніж до досягнення 23-річного віку 

Доповідає: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської 

ради 

2.  Про надання малолітній Пустовіт Є. О. статусу дитини-сироти та встановлення над нею 

опіки 

3.  Про надання малолітній Слизькій А. О. статусу дитини-сироти та захист її особистих прав 

4.  Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування Гафуровою А.В. 

Доповідає: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та 

піклування служби у справах дітей міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Положення про виплату до Дня захисника України 

матеріальної допомоги міської ради дітям, батько/мати яких 

(військовослужбовці, особи, які перебували у складі добровольчих формувань 

або інших утворених відповідно до законів України військових формувань) 

загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції 

(операції об’єднаних сил) або померли внаслідок захворювання, поранення, 

контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО (ООС) під час виконання 

службового обов’язку щодо захисту Батьківщини, а також членам сімей 

загиблого (померлого) учасника АТО (ООС), які є учнями, студентами, котрі 

навчаються за денною формою навчання в закладах професійної (професійно-

технічної) та вищої освіти на період навчання, але не більше ніж до досягнення 

23-річного віку 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ПЕТРИК Ю.Ф. – запропонував преамбулу проєкту 

рішення доповнити словами «згідно з Міською комплексною програмою 

підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-

2020 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 21 грудня 

2017 року № 1805-42-VII (зі змінами)» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Петрика Ю.Ф.: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання малолітній Пустовіт Є. О. статусу дитини-сироти та встановлення 

над нею опіки 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання малолітній Слизькій А. О. статусу дитини-сироти та захист її 

особистих прав 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Гафуровою А.В. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


