
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 09
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 28 березня 2017 року

початок засідання 16 год. 00 хв.
(велика зала виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 12 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Смуток Б.М. - секретар міської ради
3. Свірський М.С. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
4. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
5. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
6. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
7. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
8. Поляруш О.О. - член виконавчого комітету
9. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
10. Усенко Я.В. - член виконавчого комітету
11. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету
12. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Гнатюк В.В., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Рудюк С.В.
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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;

Денисова Л.Б. –начальник відділу капітального будівництва міської ради;
Карпенко О.О. - начальник управління економіки міської ради;
Кисельова В.М. - начальник служби у справах дітей міської ради;
Кравець А.В. – в.п. директора департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Мусік М.А. - заступник військового комісара – начальник відділу

комплектування Білоцерківського об’єднаного міського військового
комісаріату;

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;
Потапов Ф.Ф. - начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи 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 3 питання:

- Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Героїв Крут, 87 в місті Біла Церква

- Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
по вулиці Василя Стуса, 34 в місті Біла Церква

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

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0



3

утримались - 0

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету із змінами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про створення робочої групи з організації проведення заходів Прогами реалізації

громадського бюджету
Доповідає: СВІРСЬКИЙ Максим Сергійович – керуючий справами виконавчого

комітету міської ради
2. Про створення комісії з питань найменування (перейменування)

Доповідає: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови
3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від

19 серпня 2014 року № 297 «Про уповноваження посадових осіб на складання
протоколів про адміністративні правопорушення» (зі змінами)
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

4. Пpо план pоботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської pади на другий
квартал 2017 pоку
Доповідає: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович - начальник загального відділу

виконавчого комітету  міської ради
5. Про закінчення  опалювального сезону  2016 - 2017 років   в місті  Біла Церква
6. Про організацію перепоховання останків поховань 18-19 століть
7. Про надання дозволу на перепоховання останків Лещука Є.М.
8. Про розгляд клопотання КЕВ міста Біла Церква
9. Про деякі питання щодо квартирного обліку
10. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної

вартості по бульвару Олександрійському, 22-а в місті Біла Церква
11. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної

вартості по вулиці Героїв Крут, 87 в місті Біла Церква
12. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної

вартості по вулиці Василя Стуса, 34 в місті Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
13. Про громадське обговорення питання вшанування в місті Біла Церква учасників

боротьби за волю та незалежність України у 20-21 століттях
14. Про відзначення Великоднього свята в м. Біла Церква

Доповідає: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови
15. Про створення комісії  по обстеженню виявлених безхазяйних інженерних мереж -

електроустановок на території  міста Білої Церкви
16. Про створення комісії по обстеженню виявлених безхазяйних водопровідних та

каналізаційних (мережі водовідведення) мереж  на території  міста Білої Церкви
Доповідає: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович - в. п. начальника   управління комунальної

власності та концесії  міської ради
17. Про забезпечення планування, організації і забезпечення мобілізаційної підготовки та

мобілізації на території міста Біла Церква
Доповідає: МУСІК Микола Анатолійович - заступник військового комісара –

начальник відділу комплектування Білоцерківського
об’єднаного міського військового комісаріату

18. 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
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19. Про деякі питання присвоєння адрес
20. Про деякі питання  перепланування приміщень

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

21. Про затвердження акту приймання – передачі безоплатно  на баланс управління освіти
і науки Білоцерківської міської ради  новобудови дошкільного навчального закладу на
220 місць у мікрорайоні «Таращанський» з балансу департаменту регіонального
розвитку та  житлово-комунального господарства  Київської обласної адміністрації  і
відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради
Доповідає:  ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна - начальник відділу капітального

будівництва міської ради
22. Про встановлення опіки над майном, яке належить неповнолітній Гапій Анастасії

Ігорівні
23. Про надання малолітньому Мирному Віктору Олександровичу статусу дитини,

позбавленої батьківського піклування
24. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

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

СЛУХАЛИ: 1. Про створення робочої групи з організації проведення заходів Прогами
реалізації громадського бюджету

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 2. Про створення комісії з питань найменування (перейменування)

ДОПОВІДАВ: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 19 серпня 2014 року № 297 «Про уповноваження посадових осіб на
складання протоколів про адміністративні правопорушення» (зі змінами)

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови



5

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

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

СЛУХАЛИ: 4. Пpо план pоботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської pади на
другий квартал 2017 pоку

ДОПОВІДАВ: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович - начальник загального відділу
виконавчого комітету  міської ради

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

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

СЛУХАЛИ: 5. Про закінчення  опалювального сезону  2016 - 2017 років   в місті  Біла Церква

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

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

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

СЛУХАЛИ: 6. Про організацію перепоховання останків поховань 18-19 століть

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

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О.

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

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

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу на перепоховання останків Лещука Є.М.

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – в.п. директора департаменту житлово-
комунального господарства міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 8. Про розгляд клопотання КЕВ міста Біла Церква

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

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

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

СЛУХАЛИ: 9. Про деякі питання щодо квартирного обліку

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

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

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

СЛУХАЛИ: 10. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по бульвару Олександрійському, 22-а в місті Біла Церква

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

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

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

СЛУХАЛИ: 11. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості по вулиці Героїв Крут, 87 в місті Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12



7

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 вулиці Василя Стуса, 34 в місті Біла Церква

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

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

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

СЛУХАЛИ: 13. Про громадське обговорення питання вшанування в місті Біла Церква
учасників боротьби за волю та незалежність України у 20-21 століттях

ДОПОВІДАВ: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови

ВИСТУПИЛИ: СМУТОК Б.М. – запропонував з проекту рішення виключити слова: «у 20-21
століттях»
ДИКИЙ Г.А., МАРШАЛОК В.А. – запропонував доповнити проект рішення:

«Маршалок
Вадим Анатолійович

- член виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради (за згодою);»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 14. Про відзначення Великоднього свята в м. Біла Церква

ДОПОВІДАВ: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови

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

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

СЛУХАЛИ: 15. Про створення комісії  по обстеженню виявлених безхазяйних інженерних
мереж - електроустановок на території  міста Білої Церкви
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ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович - в. п. начальника управління комунальної
власності та концесії  міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 16. Про створення комісії по обстеженню виявлених безхазяйних водопровідних
та каналізаційних (мережі водовідведення) мереж  на території  міста Білої
Церкви

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

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

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

СЛУХАЛИ: 17. Про забезпечення планування, організації і забезпечення мобілізаційної
підготовки та мобілізації на території міста Біла Церква

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

ВИСТУПИЛИ: ПОТАПОВ Ф.Ф. – запропонував зняти з розгляду проект рішення

Голосували за пропозицію Потапова Ф.Ф.:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. 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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0
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утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами  голосування  рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 19. 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 – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 20. 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 – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження акту приймання – передачі безоплатно на баланс
управління освіти і науки Білоцерківської міської ради новобудови
дошкільного навчального закладу на 220 місць у мікрорайоні
«Таращанський» з балансу департаменту регіонального розвитку та
житлово-комунального господарства Київської обласної адміністрації і
відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради

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

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

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

СЛУХАЛИ: 22. Про встановлення опіки над майном, яке належить неповнолітній Гапій
Анастасії Ігорівні

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

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

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

СЛУХАЛИ: 23. Про надання малолітньому Мирному Віктору Олександровичу статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування

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

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

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

СЛУХАЛИ: 24. 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 – 12
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


