
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 05
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 14 лютого 2017 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(велика зала виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 14 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Смуток Б.М. - секретар міської ради
3. Гнатюк В.В. - заступник міського голови
4. Свірський М.С. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
5. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
6. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
7. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
8. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
9. Поляруш О.О. - член виконавчого комітету
10. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
11. Тютюнник І.Ф. - 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:

Грисюк С.І., Міщенко В.В., Ребенко С.А.
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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;

Гадіяк Л.В. – заступник начальника  управління охорони здоров'я міської ради;
Гребенюк Р.І. - в. п. начальника управління комунальної власності та концесії

міської ради;
Денисова Л.Б. –начальник відділу капітального будівництва міської ради;
Ілляшенко В.М. – начальник комунальної установи Білоцерківської міської ради

«Інспекція з благоустрою м. Біла Церква»;
Кисельова В.М. - начальник служби у справах дітей міської ради;
Ковальська Ю.І. - начальник   відділу культури і туризму міської ради;
Кравець А.В. – в.п. директора департаменту житлово-комунального господарства

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

міської ради;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Постівий С.О. - в. п. начальника юридичного управління міської ради;
Шевченко О.С. - начальник відділу транспорту та зв’язку  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 М.С. Свірський

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.

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Свірський М.С. запропонував
включити до порядку денного 1 питання:

- Про погодження розміру пайових внесків

та виключити з порядку денного 1 питання:

- Про інформацію щодо інвентаризації зупинок громадського транспорту міста Біла Церква

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

утримались - 0

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету із змінами:
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін  в додаток 1  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 11 жовтня 2016 року № 437 «Про затвердження складу конкурсного комітету
з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах
загального користування та з визначення на конкурсних засадах підприємства
(організації) для здійснення функцій робочого органа» шляхом викладення його в
новій редакції

2. Про затвердження Типового договору на перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування в м. Біла Церква

3. Про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради в 2016 році
Доповідає: СВІРСЬКИЙ Максим Сергійович – керуючий справами виконавчого

комітету міської ради
4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 13 вересня

2016 року № 394 «Про затвердження складу робочої групи з питань надання
матеріальної допомоги  сім’ям та особам з числа молоді, які перебувають під
соціальним супроводом Білоцерківського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, як ті, що опинилися  у складних життєвих обставинах»
Доповідає:  НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

5. Про деякі питання перепланування приміщень
6. Про деякі питання присвоєння адрес

Доповідає: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника  управління
містобудування  та  архітектури міської ради

7. Про деякі питання міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького
Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна - начальник   відділу культури і туризму

міської ради
8. Про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Доповідає: ІЛЛЯШЕНКО Віктор Михайлович – начальник комунальної установи
Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква»

9. 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
10. Про затвердження проектно – кошторисної документації
11. Про погодження розміру пайових внесків

Доповідає: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна –начальник відділу капітального
будівництва міської ради

12. Про  створення комісії  по обстеженню виявлених безхазяйних мереж зовнішнього
освітлення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 11

13. Про  створення комісії  по обстеженню виявлених  безхазяйних мереж зовнішнього
освітлення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 128
Доповідає: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович - в. п. начальника управління комунальної

власності та концесії  Білоцерківської міської рад
14. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної

вартості по вулиці Турчанінова, 27-а в місті Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович –в.п. директора департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
15. Про  влаштування громадянки Акіменко Назілі Аскерівни до Білоцерківського

психоневрологічного інтернату
Доповідає: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник начальника  управління охорони

здоров'я міської ради
16. Про визначення порядку участі Біліченка Олександра Сергійовича у вихованні та
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особистому спілкуванні з його дітьми Біліченком Богданом Олександровичем  та
Біліченком Русланом Олександровичем

17. Про негайне відібрання малолітніх дітей Милка Олексія  Володимировича та Милка
Павла Володимировича, які опинилися в складних життєвих обставинах, та їх
влаштування

18. Про припинення опіки над майном, яке належить Ващекіній Валерії Сергіївні
19. Про встановлення піклування над неповнолітньою Мережко Богданою

Володимирівною та майном, яке їй належить
20. Про надання малолітній Дьоміній Мар’яні Миколаївні  статусу дитини, позбавленої

батьківського піклування
21. Про надання малолітній Матвєєвій Олександрі Олександрівні статусу дитини-сироти
22. Про надання малолітній Мельниченко Олександрі  Василівні статусу дитини,

позбавленої батьківського  піклування, встановлення опіки над нею та майном, яке їй
належить

23. Про надання малолітньому Носову Олександру Олександровичу статусу дитини-
сироти та захист його житлових прав

24. Про втрату малолітньою  Щепанською Вікторією Володимирівною статусу дитини,
позбавленої  батьківського піклування

25. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей
Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей

міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін в додаток 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 11 жовтня 2016 року № 437 «Про затвердження складу
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських
автобусних маршрутах загального користування та з визначення на
конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій
робочого органа» шляхом викладення його в новій редакції

ДОПОВІДАВ: СВІРСЬКИЙ  Максим Сергійович –керуючий справами виконавчого комітету
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Типового договору на перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування в м. Біла Церква

ДОПОВІДАВ: СВІРСЬКИЙ Максим Сергійович – керуючий справами виконавчого комітету
міської ради

ВИСТУПИЛИ: КАНДАУРОВ С.М., ПОСТІВИЙ С.О.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 3. Про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради в
2016 році

ДОПОВІДАВ: СВІРСЬКИЙ Максим Сергійович –керуючий справами виконавчого комітету
міської ради

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 13
вересня 2016 року № 394 «Про затвердження складу робочої групи з питань
надання матеріальної допомоги сім’ям та особам з числа молоді, які
перебувають під соціальним супроводом Білоцерківського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як ті, що опинилися у складних
життєвих обставинах»

ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету.
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про деякі питання перепланування приміщень

ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника управління
містобудування  та  архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про деякі питання присвоєння адрес

ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника управління
містобудування  а архітектури міської ради

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А.
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 7. Про деякі питання міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя-
Левицького

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна - начальник відділу культури і туризму
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 8. Про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності

ДОПОВІДАВ: ІЛЛЯШЕНКО Віктор Михайлович – начальник комунальної установи
Білоцерківської міської ради «Інспекція з
благоустрою м. Біла Церква»

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ДИКИЙ Г.А., БЕРКУТ М.В., ГРИНЕНКО Ю.А.,
ТЮТЮННИК І.Ф., МАРШАЛОК В.А., РУДЮК С.В., ГНАТЮК В.В., УСЕНКО Я.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 1

утримались - 4
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 9. 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

ВИСТУПИЛИ: КАНДАУРОВ С.М., РУДЮК С.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ТЮТЮННИК
І.Ф., ПОЛЯРУШ О.О., АНТОНЮК М.А., УСЕНКО Я.В., ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А. – дав
протокольне доручення: заступнику міського голови Гнатюку В.В. вивчити питання
розміщення кафе фізичної особи-підприємця Ткаченко М.О. у власному приміщенні за
адресою: вул. Вернадського,2-В

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пункту:
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«1.1.Фізичній особі-підприємцю Милко С.В. у павільйоні по продажу продовольчих товарів
за адресою: вул. Дачна в районі житлового будинку №44, з 07-00 до 22-00, без перерви та
вихідних.»

за – 14
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження проектно – кошторисної документації

ДОПОВІДАЛА: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна – начальник відділу капітального
будівництва міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А., РУДЮК С.В., ГНАТЮК В.В.,
УСЕНКО Я.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 14
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 11. Про погодження розміру пайових внесків

ДОПОВІДАЛА: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна –начальник відділу капітального
будівництва міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. – дав пропозицію направити звернення до правоохоронних
органів для перевірки правильності належного оформлення документів суб’єктами
підприємницької діяльності
ДИКИЙ Г.А. - дав протокольне доручення: відділу капітального будівництва міської ради
підготувати та направити відповідні звернення до правоохоронних органів для перевірки
правильності  належного оформлення документів суб’єктами  підприємницької діяльності.

Голосували за пропозицію Гнатюка В.В.:
за – 13
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ: 12. Про  створення комісії  по обстеженню виявлених безхазяйних мереж
зовнішнього освітлення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бул.
Олександрійський, 11

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович - в. п. начальника управління комунальної
власності та концесії  Білоцерківської міської ради

ВИСТУПИЛИ: ТЮТЮННИК І.Ф., ПОЛЯРУШ О.О., ГНАТЮК В.В.
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 14
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 13. Про створення комісії по обстеженню виявлених безхазяйних мереж
зовнішнього освітлення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.
Ставищанська, 128

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович - в. п. начальника управління комунальної
власності та концесії Білоцерківської міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 14
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 14. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по вулиці Турчанінова, 27-а в місті Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович –в.п. директора департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 14
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 15. Про влаштування громадянки Акіменко Назілі Аскерівни до
Білоцерківського психоневрологічного інтернату

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник начальника управління охорони
здоров'я міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 16. Про визначення порядку участі Біліченка Олександра Сергійовича у
вихованні та особистому спілкуванні з його дітьми Біліченком Богданом
Олександровичем  та Біліченком Русланом Олександровичем
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 17. Про негайне відібрання малолітніх дітей Милка Олексія  Володимировича та
Милка Павла Володимировича, які опинилися в складних життєвих
обставинах, та їх влаштування

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., РУДЮК С.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про припинення опіки над майном, яке належить Ващекіній Валерії
Сергіївні

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 19. Про встановлення піклування над неповнолітньою Мережко Богданою
Володимирівною та майном, яке їй належить

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

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
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проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 20. Про надання малолітній Дьоміній Мар’яні Миколаївні статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 21. Про надання малолітній Матвєєвій Олександрі Олександрівні статусу
дитини-сироти

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 22. Про надання малолітній Мельниченко Олександрі Василівні статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки над нею та
майном, яке їй належить

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

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 23. Про надання малолітньому Носову Олександру Олександровичу статусу
дитини-сироти та захист його житлових прав

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

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 24. Про втрату малолітньою  Щепанською Вікторією Володимирівною статусу
дитини, позбавленої  батьківського піклування

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 25. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

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

- запропонувала внести зміни до пункту 5 проекту рішення, адресу «вул.
Пролетарська, буд. 13, кв. 248» викласти у новій редакції «вул. Партизанська, буд. 25, кв. 3»

доповнити проект рішення:
«14.  Дозволити Вакуленку Олегу Івановичу прийняти в дар на ім’я його малолітнього сина
Вакуленка Євгенія Олеговича, 11 травня 2007 року народження, ½ частку однокімнатної
квартири загальною площею 33,9 кв. м. за адресою: вул. О. Гончара, буд. 11, кв. 78, м. Біла
Церква.
14.1. Дозволити Вакуленко Наталії Анатоліївні та Вакуленку Олегу Івановичу, котрі діють
від імені та в інтересах свого малолітнього сина Вакуленка Євгенія Олеговича, 11 травня
2007 року народження, продаж ½ частки кімнати в гуртожитку загальною площею 16,90 кв.
м. за адресою: вул. Олеся Гончара, буд. 10, кім. 96, м. Біла Церква.
14.2. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.

15. Внести зміни в п.3 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 24
січня 2017 року № 21 «Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей»,
виклавши його в такій редакції: «Дозволити Качурку Руслану Івановичу прийняти в дар на
ім’я його малолітньої дочки Качурко Поліни Русланівни, 01 вересня 2009 року народження,
64/300 частки двокімнатної квартири за адресою: вул. Гайок, буд. 6, кв.12, м. Біла Церква».
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15.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кисельової В.М.:

за – 13
проти – 0

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

Головуючий на засіданні

Міський голова Г.А. Дикий

Секретар

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради М.С. Свірський


