
 

 П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання позачергової тридцять четвертої сесії  

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

м. Біла Церква                                                                                               17 листопада 2022 року 

вул. ГероївНебесної Сотні, 46а                                               Початок засідання о 1012 

 

                                                                              Загальний склад ради – 42 депутати 

                                                                              Присутні на засіданні   

                                                                              (станом на 1012)  - 33 депутати 

                                                                              (Список зареєстрованих депутатів додається)   

                                                                              Міський голова Дикий Г.А. 

 

Відсутні депутати (станом на 1010): Вовкотруб В.Г., Гопайнич М.Я., Дашкевич М.В., 

Денисенко О.М., Красношапка І.Ю., Масюк С.М., Плєшаков А.В., Плєшакова О.А., Сахарова 

О.М.  

 

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: заступники міського голови Возненко К.С., Кравець А.В., 

Поляруш О.О., Савчук Ю.С., Усенко О.П., начальники управлінь, відділів  міської ради 

Волошин О.М., Копишинський О.М., Терещук С.Г, Швець С.С., заступник начальника 

управління соціального захисту населення міської ради Терещук Ю.В., народний депутат 

України Бабенко М.В. 

 

Голова пленарного засідання міський голова Дикий Геннадій Анатолійович. 

 

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

відкриття пленарного засідання позачергової тридцять четвертої сесії Білоцерківської міської 

ради VIII скликання 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування пленарне засідання позачергової 

тридцятої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання відкрити. 

 

10 год. 15 хв.  

Зареєструвався депутат міської ради 

Масюк С.М. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Дикого Г.А., який запропонував в зв’язку з відсутністю на 

пленарному засіданні голови лічильної комісії Вовкотруба В.Г. обрати головою лічильної 

комісії пленарного засідання позачергової тридцять четвертої сесії Білоцерківської міської 

ради VIII скликання члена комісії Кошляка Юрія Миколайовича. 
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 Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію щодо обрання 

головою лічильної комісії пленарного засідання позачергової тридцять четвертої сесії 

Білоцерківської міської ради VIII скликання члена комісії Кошляка Юрія Миколайовича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 35 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: обрати головою лічильної комісії пленарного засідання позачергової тридцять 

четвертої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання члена комісії Кошляка Юрія 

Миколайовича. 

                             

 Звучить Державний Гімн України 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Дикого Г.А., який повідомив, що проєкт порядку денного 

складається з 14 питань і запропонував депутатам вносити свої пропозиції щодо порядку 

денного. 

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради Облапа П.В., який запропонував включити до  порядку 

денного сесії міської ради питання «Про створення комісії з вивчення питання ефективності 

розподілу коштів Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік та _______ 

проєкту бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік» 

 

Народний депутат Бабенко М.В. заявив про виступ. 

 

 Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію депутата міської 

ради Облапа П.В. щодо включення до порядку денного питання  

 

10 год. 19 хв.  

Зареєструвався депутат міської ради  

Плєшаков А.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 16 

проти  – 0 

утримались – 20 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 36 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування порядок денний позачергової 

тридцять четвертої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання затвердити в цілому. 

 

Порядок денний 34 сесії: 
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1. Про внесення змін до Програми надання фінансової допомоги військовим частинам 

Збройних Сил України, які розташовані на території Білоцерківської міської територіальної 

громади, на 2022 рік 

2. Про внесення змін до Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішеннямвиконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року № 184 (зі змінами)  

 

3. Про надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення статутного капіталу 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2022 

рік. 

4. Про внесення змін до Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок 

воєнних дій на території Білоцерківської міської територіальної громади, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 травня 2022 року № 267. 

5. Про внесення змін до Програми надання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Світанок» на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 05 

серпня 2022 року № 518 

6. Про надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення статутного капіталу 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2022 рік. 

7. Про внесення змін до Білоцерківської міської цільової програми захисту населення 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге 

півріччя 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 30 серпня 

2018 року № 2543-55-VII 

8. Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального захисту 

населення «Турбота» на 2017-2022 роки 

9.  Про затвердження Програми соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки 

10. Про затвердження Програми підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 

роки 

11. Про затвердження Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки 

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

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

13.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки комунальної 

власності у постійне користування Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» за адресою вул. Польова, 2, село Піщана, 

Білоцерківський район 

14. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо обєднання земельних 

ділянок комунальної власності за адресою: вул. Павла Скоропадського, 4, місто Біла Церква 

Білоцерківський район 

ВИСТУПИЛИ: Народний депутат Бабенко М.В. 

 

10 год. 27 хв.  

Зареєструвався депутат міської ради  

Гопайнич М.Я. 
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СЛУХАЛИ:  1. Про внесення змін до Програми надання фінансової допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України, які розташовані на території Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

  

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 лютого 2022 року № 2558 

«Про затвердження Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення 

статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» на 2022 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених 

внаслідок воєнних дій на території Білоцерківської міської територіальної громади, 
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затвердженої рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 травня 

2022 року № 267.  

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Програми надання безповоротної фінансової допомоги 

шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Світанок» на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 05 серпня 2022 року № 518 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення 

статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 

2022 рік 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до Білоцерківської міської цільової програми захисту 

населення територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

друге півріччя 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 30 

серпня 2018 року № 2543-55-VII 
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ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального 

захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Юлія Вікторівна – заступник начальника управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Киришун Д.В., який повідомив, що поведінка 

начальника управління соціального захисту населення міської ради Велігорської Т.О. 

викликає обурення мешканців громади, до яких вона ставиться грубо і неетично, тому 

попросив міського голову дати протокольне доручення щодо звіту Велігорської Т.О. на сесії 

міської ради, 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А., який дав протокольне доручення підготувати 

матеріали щодо звіту Велігорської Т.О. на засіданнях постійних комісій та сесії міської ради 

та запропонував  присутнім прийняти участь в засіданні робочої групи об 11.00 годині 18 

листопада депутати міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Місевра Ю.А., Петрик Ю.Ф., Голотюк Т.А., Смуток 

Б.М. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Програми соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 

роки 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Юлія Вікторівна – заступник начальника управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 
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не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Програми підтримки Захисників і Захисниць України на 

2023-2025 роки 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Юлія Вікторівна – заступник начальника управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Коноплястий М.І., міський голова Дикий Г.А. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 

2023-2025 роки 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Юлія Вікторівна – заступник начальника управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2021 № 2522-25-

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

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник управління фінансів міської 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А., депутати міської ради Смуток Б.М., Киришун 

Д.В., заступник міського голови Кравець А.В.  

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у постійне користування Комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» за адресою вул. 

Польова, 2, село Піщана, Білоцерківський район 

 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови  

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

Депутат міської ради Грисюк С.І. заявив про можливий потенційний конфлікт 

інтересів, тому не голосуватиме. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 36 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо обєднання 

земельних ділянок комунальної власності за адресою: вул. Павла Скоропадського, 4, місто 

Біла Церква Білоцерківський район 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови  

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А., депутати міської ради Киришун Д.В., Петрик 

Ю.Ф. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

Різне. 

 

Сесія закрита 

 

                             Звучить Державний Гімн України 

 

   Пленарне засідання закінчене о  1107 

                        

Голова засідання 

Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ 


