
П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання позачергової двадцять дев’ятої сесії  

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

м. Біла Церква                                                                                                 12 березня 2022 року 

вул. Героїв Небесної Сотні, 46а                                               Початок засідання о 1408 

 

                                                                              Загальний склад ради – 42 депутати 

                                                                              Присутні на засіданні   

                                                                              (станом на 1408)  - 32 депутати 

                                                                              (Список зареєстрованих депутатів додається)   

                                                                              Міський голова Дикий Г.А. 

 

Відсутні депутати (станом на 1408): Голотюк Т.А., Гумен Р.М., Дашкевич М.В., 

Денисенко Д.М., Масюк С.М., Місевра Ю.А., Нагорний Г.В., Облап П.В., Фастівська О.О., 

Хлєбніков В.А. 

 

Відповідно до ст. 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 

ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів 

від загального складу ради. 

 

Присутні на засіданні: секретар міської ради Киришун Д.В., начальники управлінь, 

відділів міської ради Волошин О.М., Терещук С.Г., народний депутат України Бабенко М.В., 

представники ЗМІ. 

 

Голова пленарного засідання міський голова Дикий Геннадій Анатолійович. 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Дикого Г.А., який поставив на голосування пропозицію про 

проведення голосування на сесії шляхом підняття руки, а підрахунок проводити лічильній 

комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про проведення голосування 

на сесії шляхом підняття руки прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Дикого Г.А., який поставив на голосування пропозицію про 

відкриття пленарного засідання позачергової двадцять дев’ятої сесії Білоцерківської міської 

ради VIII скликання 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування пленарне засідання позачергової 

двадцять дев’ятої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання відкрити. 
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        Зареєструвався депутат міської ради  

Масюк С.М. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування питання про затвердження 

порядку денного в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування – порядок денний позачергової 

двадцять дев’ятої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання затверджено. 

 

Порядок денний 29 сесії: 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2021 року № 2522-25-VIII «Про 

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік»  

  

Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2021 року № 2522-

25-VIII «Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник управління фінансів міської 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Джегур Г.В. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення в цілому з 

пропозицями та доповненнями. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

 

Сесія закрита 

 

                             Звучить Державний Гімн України 

 

   Пленарне засідання закінчене о  1425 

                            

Голова засідання 

Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар засідання 

Секретар міської ради                                                                                 Дмитро КИРИШУН 


