
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 06
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 28 лютого 2017 року

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

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 13 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. Ребенко С.А. - член виконавчого комітету
11. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
12. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
13. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Грисюк С.І., Міщенко В.В., Усенко Я.В., Фастівський В.П.



2

Присутні на засіданні від установ та організацій

Гребенюк Р.І. - в. п. начальника управління комунальної власності та концесії
міської ради;

Денисова Л.Б. –начальник відділу капітального будівництва міської ради;
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 2 питання:

- Про увіковічення пам’яті загиблого учасника антитерористичної операції

- Про створення комісії з передачі з балансу відділу капітального будівництва
Білоцерківської міської ради та балансу департаменту регіонального розвитку та
житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації на баланс
управління освіти і науки Білоцерківської міської ради приміщення новобудови дошкільного
навчального закладу на 220 місць у мікрорайоні «Таращанський»

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

утримались - 0

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету із змінами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення комісії з передачі з балансу відділу капітального будівництва
Білоцерківської міської ради та балансу департаменту регіонального розвитку та
житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації на



3

баланс управління освіти і науки Білоцерківської міської ради приміщення
новобудови дошкільного навчального закладу на 220 місць у мікрорайоні
«Таращанський»

2. Про організацію харчування дітей  у загальноосвітніх  навчальних закладах
Доповідає: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

3. Про утворення робочої групи із забезпечення реалізації Урядових рішень, спрямованих
на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати

4. Про розгляд пропозицій щодо винесення  на розгляд міської ради проекту рішення
«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Білій Церкві на 2017 рік»

5. Про заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів місцевого
бюджету та  посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2017 році

6. Про забезпечення збереження матеріальних цінностей
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

7. Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування м. Білої Церкви

8. Про введення в дію рішення  конкурсного комітету з визначення перевізників на
міських автобусних маршрутах загального користування № 3,11,14,16,17,18,19,21,22
Доповідає: СВІРСЬКИЙ Максим Сергійович – керуючий справами виконавчого

комітету міської ради
9. Про заходи з підготовки та відзначення заходів до 100-річчя подій Української

революції 1917-1921 років
10. Про увіковічення пам’яті загиблого учасника антитерористичної операції

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

11. Про проведення весняного двомісячника санітарного очищення, озеленення і
благоустрою міста Біла Церква та природоохоронних заходів до Дня довкілля

12. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по бульвару Олександрійському, 173  в місті Біла Церква

13. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Л.Долинського, 105  в місті Біла Церква

14. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Лермонтова, 10 в місті Біла Церква

15. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Павліченко,57 в місті Біла Церква

16. Про деякі питання щодо квартирного обліку
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович –в.п. директора департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
17. Про деякі питання присвоєння адрес

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

18. Про погодження розміру пайових внесків
Доповідає: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна –начальник відділу капітального

будівництва міської ради
19. Про затвердження Положення про міську комісію з питань захисту прав дитини та її

склад в новій редакції
20. Про зміну  прізвища малолітньому Діхтяру Владиславу Денисовичу
21. Про реєстрацію народження покинутої дитини та її влаштування
22. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
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СЛУХАЛИ: 1. Про створення комісії з передачі з балансу відділу капітального будівництва
Білоцерківської міської ради та балансу департаменту регіонального розвитку
та житлово-комунального господарства Київської обласної державної
адміністрації на баланс управління освіти і науки Білоцерківської міської
ради приміщення новобудови дошкільного навчального закладу на 220 місць
у мікрорайоні «Таращанський»

ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. – запропонував внести зміни до проекту рішення, а саме:

«Петрик
Юрій Федорович

– заступник голови комісії, начальник управління освіти і науки
Білоцерківської міської ради;

Денисова
Людмила Болеславівна

– секретар комісії, начальник відділу капітального будівництва
Білоцерківської міської ради; »

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. Про організацію харчування дітей  у загальноосвітніх  навчальних закладах

ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: РЕБЕНКО С.А., ДИКИЙ Г.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 3. Про утворення робочої групи із забезпечення реалізації Урядових рішень,
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А. – запропонував доповнити проект рішення, включивши до
складу робочої групи:
«Гриненко
Юрій Анатолійович

-директор з маркетингу МПЗ «Баварія», член виконавчого
комітету міської ради  (за згодою); »

РЕБЕНКО С.А. . – запропонував доповнити проект рішення, включивши до складу робочої
групи:
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«Ребенко
Степан Анатолійович

- директор товариства з обмеженою відповідальністю
«Комунміськсервіс», член виконавчого комітету міської ради
(за згодою); »

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд пропозицій щодо винесення на розгляд міської ради проекту
рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Білій Церкві на
2017 рік»

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ГРИНЕНКО Ю.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. –
запропонувала викласти додаток 2 до рішення Білоцерківської міської ради в новій редакції

Голосували за рішення виконавчого комітету з  врахуванням  пропозиції
Новогребельської І.В.:

за – 12
проти – 0

утримались - 1
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається із змінами (додається).

СЛУХАЛИ: 5. Про заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів
місцевого бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2017
році

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

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

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

СЛУХАЛИ: 6. Про забезпечення збереження матеріальних цінностей

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., РЕБЕНКО С.А.

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

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 7. Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування м. Білої Церкви

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: 8. Про введення в дію рішення конкурсного комітету з визначення перевізників
на міських автобусних маршрутах загального користування №
3,11,14,16,17,18,19,21,22

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

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А., КАНДАУРОВ С.М.,
РЕБЕНКО С.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 9. Про заходи з підготовки та відзначення заходів до 100-річчя подій
Української революції 1917-1921 років

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

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., СМУТОК Б.М. – запропонував доповнити додаток 1 проекту
рішення, включивши до складу організаційного комітету:

«Бондар
Анатолій Володимирович

-провідний бібліограф відділу інформаційно-краєзнавчої
роботи Білоцерківської міської централізованої бібліотечної
системи (за згодою);

Стародуб
Олексій Володимирович

- провідний бібліограф відділу інформаційно-краєзнавчої
роботи Білоцерківської міської централізованої бібліотечної
системи (за згодою);»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Смутка Б.М.:
за – 13
проти – 0



7

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

СЛУХАЛИ: 10. Про увіковічення пам’яті загиблого учасника антитерористичної операції

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

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

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

СЛУХАЛИ: 11. Про проведення весняного двомісячника санітарного очищення, озеленення і
благоустрою міста Біла Церква та природоохоронних заходів до Дня довкілля

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

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

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

СЛУХАЛИ: 12. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по бульвару Олександрійському, 173  в місті Біла Церква

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

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

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

СЛУХАЛИ: 13. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по вулиці Л.Долинського, 105  в місті Біла Церква

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

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

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

СЛУХАЛИ: 14. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по вулиці Лермонтова, 10 в місті Біла Церква

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

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

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

СЛУХАЛИ: 15. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по вулиці Павліченко,57 в місті Біла Церква

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

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

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

СЛУХАЛИ: 16. Про деякі питання щодо квартирного обліку

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович –в.п. директора департаменту житлово-
комунального господарства 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 деякі питання присвоєння адрес

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

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

СЛУХАЛИ: 18. 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: 19. Про затвердження Положення про міську комісію з питань захисту прав
дитини та її склад в новій редакції

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

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А. – запропонував внести зміни до пункту 7 додатку 1
проекту рішення, а саме: «керівники або заступники структурних підрозділів міської ради,
виконавчого комітету»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А.:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 20. Про зміну  прізвища малолітньому Діхтяру Владиславу Денисовичу

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).
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СЛУХАЛИ: 21. Про реєстрацію народження покинутої дитини та її влаштування

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: 22. 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 – 13
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 М.С. Свірський


