
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 07
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 14 березня 2017 року

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

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 10 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. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
7. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
8. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
9. Усенко Я.В. - член виконавчого комітету
10. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Гриненко Ю.А., Міщенко В.В., Поляруш О.О., Ребенко С.А., Рудюк С.В., Фастівський В.П.
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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. – т.в.о. начальника  управління охорони здоров'я 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;
Кравець А.В. – в.п. директора департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Литвинчук О.Д. – начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради;
Мусік М.А. - заступник військового комісара – начальник відділу

комплектування Білоцерківського об’єднаного міського військового
комісаріату;

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;
Ротаєнко Н.В. - заступник начальника юридичного управління - начальник відділу

земельних відносин та архітектури міської ради;
Швець С.С. - начальник відділу господарських відносин та роботи з об’єктами

нерухомості юридичного управління 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 4 питання:

- Про надання дозволу на виконання функцій замовника проектно-кошторисної документації
по реконструкції системи теплопостачання житлового масиву «Леваневського» від
Білоцерківської ТЕЦ у м. Біла Церква Київської області

- Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Театральна,3 та Торгова площа,18 в місті Біла Церква

- Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Нова, 3а в місті Біла Церква

- Про затвердження заходів та плану дій з підготовки до пропуску льодоходу, повені та
паводків у 2017 році в місті Біла Церква
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Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету із змінами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання дозволу на виконання функцій замовника проектно-кошторисної
документації по реконструкції системи теплопостачання житлового масиву
«Леваневського» від Білоцерківської ТЕЦ у м. Біла Церква Київської області
Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови

2. Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету  Білоцерківської міської
ради з підготовки проектів регуляторних  актів на 2017 рік,  затвердженого рішенням
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  від 13 грудня 2016 року № 506
Доповідає: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

3. Про визначення виконавця робіт із експертної грошової оцінки земельних ділянок
комунальної власності
Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови

4. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Некрасова,139 в місті Біла Церква

5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Театральна,3 та Торгова площа,18 в місті Біла Церква

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

7. Про затвердження заходів та плану дій з підготовки до пропуску льодоходу, повені та
паводків у 2017 році в місті Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-

комунального господарства 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 деякі питання присвоєння адрес
10. Про склад робочої групи з питань переведення будинків, приміщень з житлового у

нежитловий фонди
Доповідає: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника  управління

містобудування  та  архітектури міської ради
11. 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
12. Про утворення оперативного штабу з координації проведення оздоровлення та

відпочинку дітей міста у 2017 році
13. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
14. Про затвердження нового складу комісії з розгляду питань щодо присвоєння

почесного звання України «Мати-героїня» при виконавчому комітеті Білоцерківської
міської ради
Доповідає: ЛИТВИНЧУК Олександр Данилович – начальник відділу у справах сім’ї

та молоді міської ради
15. Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову
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службу в квітні – травні 2017 року
Доповідає: МУСІК Микола Анатолійович - заступник військового комісара –

начальник відділу комплектування Білоцерківського
об’єднаного міського військового комісаріату

16. Про погодження розміру пайових внесків
Доповідає:  ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна - начальник відділу капітального

будівництва міської ради
17. Про визначення порядку участі Дріпи Олександра Ігоровича у вихованні та

особистому спілкуванні з його малолітнім сином Дріпою Нікітою Олександровичем
18. Про визначення місця проживання малолітньої Линник Анастасії Віталіївни
19. Про встановлення опіки над малолітньою Дьоміною Мар’яною Миколаївною та

майном, яке їй належить
20. Про встановлення опіки над малолітньою Матвєєвою Олександрою Олександрівною

та майном, яке їй належить
21. Про надання малолітнім Грабовському Юрію Руслановичу, Грабовському Артему

Руслановичу, Грабовській Анні Русланівні  статусу дітей, позбавлених батьківського
піклування

22. Про встановлення опіки над малолітнім Носовим Олександром Олександровичем та
майном, яке йому належить

23. Про надання малолітньому Сухих Володимиру Петровичу статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

24. Про надання малолітньому Счастливому Денису Павловичу статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

25. Про припинення  та встановлення опіки над малолітніми Шпильовим Денисом
Олеговичем, Шпильовим Максимом Олеговичем та Шпильовою Катериною
Олегівною та їх майном

26. Про визначення порядку участі  Федоренко Крістіни Вікторівни у вихованні та
особистому  спілкуванні з її малолітньою дочкою Федоренко Ілоною Русланівною

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

міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про надання дозволу на виконання функцій замовника проектно-кошторисної
документації по реконструкції системи теплопостачання житлового масиву
«Леваневського» від Білоцерківської ТЕЦ у м. Біла Церква Київської області

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: УСЕНКО Я.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету  Білоцерківської
міської ради з підготовки проектів регуляторних  актів на 2017 рік,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
від 13 грудня 2016 року № 506
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ДОПОВІДАЛА: НАСТІНА Ольга Іванівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 3. Про визначення виконавця робіт із експертної грошової оцінки земельних
ділянок комунальної власності

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
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 Некрасова,139 в місті Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по вулиці Театральна,3 та  Торгова площа,18 в місті Біла
Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по вулиці Нова, 3а в місті Біла Церква
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ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження заходів та плану дій з підготовки до пропуску льодоходу,
повені та паводків у 2017 році в місті Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
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»

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 9. 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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 10. Про склад робочої групи з питань переведення будинків, приміщень з
житлового у нежитловий фонди
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ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна - т. в. о. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 11. 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

- запропонувала пункт 11 проекту рішення викласти в такій редакції:
«1.11.Фізичній особі-підприємцю Невгад С.П. в суборендованому приміщенні кафе
«Кароліна» за адресою: вул. Б.Хмельницького,28, з 12-00 до 24-00, без перерви та вихідних,
на що є згода орендодавця.»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Беркут М.В.:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12. Про утворення оперативного штабу з координації проведення оздоровлення
та відпочинку дітей міста у 2017 році

ДОПОВІДАВ: ЛИТВИНЧУК Олександр Данилович – начальник відділу у справах сім’ї та
молоді міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 13. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

ДОПОВІДАВ: ЛИТВИНЧУК Олександр Данилович – начальник відділу у справах сім’ї та
молоді міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження нового складу комісії з розгляду питань щодо присвоєння
почесного звання України «Мати-героїня» при виконавчому комітеті
Білоцерківської міської ради

ДОПОВІДАВ: ЛИТВИНЧУК Олександр Данилович – начальник відділу у справах сім’ї та
молоді міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 15. Про організацію та проведення призову громадян України на строкову
військову службу в квітні – травні 2017 року

ДОПОВІДАВ: МУСІК Микола Анатолійович - заступник військового комісара – начальник
відділу комплектування Білоцерківського
об’єднаного міського військового комісаріату

- запропонував в додатку 1 замінити:

«СЕМЕНЧЕНКО
Володимир Афанасійович -

лікар, який організовує роботу медичного персоналу щодо
медичного огляду призовників, лікар Білоцерківської
міської лікарні № 2 (за згодою)»;

на:

«ЯБЛОНСЬКА
Тетяна Петрівна -

лікар, який організовує роботу медичного персоналу щодо
медичного огляду призовників, лікар комунального
закладу Білоцерківської міської ради “Білоцерківська
міська лікарня № 3” (за згодою)»;

в додатку 2 замінити:

«лікар-терапевт,
Білоцерківської міської лікарні № 2

ЛІСОВЕНКО
Алла Дем’янівна

(за згодою)

ПАЛАНСЬКА
Тетяна Михайлівна

СМАКОТА
Галина Василівна

РЕДЬКО
Алла Пилипівна

(за згодою)»
на:

«лікар-терапевт,
комунального закладу
Білоцерківської міської ради
“Білоцерківська міська лікарня
№ 2”

ШЕГЕДА
Людмила Павлівна

(за згодою)

ЛІСОВЕНКО
Алла Дем’янівна
ПАЛАНСЬКА

Тетяна Михайлівна
СМАКОТА

Галина Василівна
РЕДЬКО

Алла Пилипівна
(за згодою)»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Мусіка М.А.:
за – 10
проти – 0
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утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається із змінами (додається).

СЛУХАЛИ: 16. 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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 17. Про визначення порядку участі Дріпи Олександра Ігоровича у вихованні та
особистому спілкуванні з його малолітнім сином Дріпою Нікітою
Олександровичем

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про визначення місця проживання малолітньої Линник Анастасії Віталіївни

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 19. Про встановлення опіки над малолітньою Дьоміною Мар’яною Миколаївною
та майном, яке їй належить
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 20. Про встановлення опіки над малолітньою Матвєєвою Олександрою
Олександрівною та майном, яке їй належить

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 21. Про надання малолітнім Грабовському Юрію Руслановичу, Грабовському
Артему Руслановичу, Грабовській Анні Русланівні статусу дітей,
позбавлених батьківського піклування

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 22. Про встановлення опіки над малолітнім Носовим Олександром
Олександровичем та майном, яке йому належить

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 23. Про надання малолітньому Сухих Володимиру Петровичу статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 24. Про надання малолітньому Счастливому Денису Павловичу статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 25. Про припинення  та встановлення опіки над малолітніми Шпильовим
Денисом Олеговичем, Шпильовим Максимом Олеговичем та Шпильовою
Катериною Олегівною та їх майном

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 26. Про визначення порядку участі  Федоренко Крістіни Вікторівни у вихованні
та особистому  спілкуванні з її малолітньою дочкою Федоренко Ілоною
Русланівною

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 27. 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 – 10
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


