
 

 П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання позачергової тридцятої сесії  

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

м. Біла Церква                                                                                                16 червня 2022 року 

вул. Героїв Небесної Сотні, 46а                                               Початок засідання о 1010 

 

                                                                              Загальний склад ради – 42 депутати 

                                                                              Присутні на засіданні   

                                                                              (станом на 1010)  - 31 депутат 

                                                                              (Список зареєстрованих депутатів додається)   

                                                                              Міський голова Дикий Г.А. 

 

Відсутні депутати (станом на 1010): Дашкевич М.В., Джегур Г.В., Киришун Д.В., 

Красношапка І.Ю., Масюк С.М., Нагорний Г.В., Петрик Ю.Ф., Плєшаков А.В., Плєшакова 

О.А., Сириця С.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: заступники міського голови Кравець А.В., Морський В.П., 

Усенко О.П., начальники управлінь, відділів  міської ради Волошин О.М., Гребенюк Р.І., 

Загородня Г.І., Турій О.В., Франчук П.А., Швець С.С., заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради Пархоменко В.М., депутат Київської обласної 

ради Поляруш О.О. 

 

Голова пленарного засідання міський голова Дикий Геннадій Анатолійович. 

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради, голову лічильної комісії Вовкотруба В.Г., який 

запропонував в зв’язку з відсутністю на пленарному засіданні секретаря лічильної комісії 

Масюка С.М. обрати секретарем лічильної комісії пленарного засідання позачергової 

тридцятої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання члена комісії Кошляка Юрія 

Миколайовича. 

 

 Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію щодо обрання 

секретарем лічильної комісії пленарного засідання позачергової тридцятої сесії 

Білоцерківської міської ради VIII скликання члена комісії Кошляка Юрія Миколайовича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем лічильної комісії пленарного засідання позачергової 

тридцятої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання члена комісії Кошляка Юрія 

Миколайовича. 

 

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

відкриття пленарного засідання позачергової тридцятої сесії Білоцерківської міської ради 

VIII скликання 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування пленарне засідання позачергової 

тридцятої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання відкрити. 

                             

 Звучить Державний Гімн України 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Дикого Г.А., який зачитав заяву депутатів Білоцерківської 

міської ради – представників Політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» про 

припинення членства в партії та розформування фракції в Білоцерківській міській раді, а 

також подання про створення депутатської групи «Єдина громада» в Білоцерківській міській 

раді VIII скликання (заява та подання додаються). 

 

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

складається з 20 питань і запропонував депутатам вносити свої пропозиції щодо порядку 

денного. 

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради Короля А.П., який запропонував з огляду на зміни в 

структурі та штатній чисельності доповнити порядок денний позачергової тридцятої сесії 

міської ради питанням «Про затвердження Положення про управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради» в 

новій редакції та заслухати його після питання № 7 порядку денного. 

 

ВИСТУПИЛИ: Франчук П.А. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту  населення Білоцерківської міської ради, депутати міської ради 

Коноплястий М.І., Нагорна О.В. 

 

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

ради Короля А.П. щодо включення до порядку денного питання «Про затвердження 

Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Білоцерківської міської ради» в новій редакції та заслухати його після питання № 7 порядку 

денного. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування включити до порядку денного 

позачергової тридцятої сесії міської ради питання «Про затвердження Положення про 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської 

міської ради» в новій редакції та заслухати його після питання № 7 порядку денного. 

 

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

урахуванням пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 32 

проти  – 0 
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утримались – 0 

не голосували – 0  
 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування – порядок денний позачергової 

тридцятої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання затвердити в цілому. 

 

Порядок денний 30 сесії: 
 

1. Звіт міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 

2021 рік. 

2. Про затвердження Програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення 

добровольчих формувань Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік. 

3. Про звернення депутатів Білоцерківської міської ради VIII скликання до Президента 

України та Верховної Ради України щодо заборони московського патріархату на території 

України. 

4. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в 

Білоцерківській міській територіальній громаді за І-ІІ квартал 2022 року. 

5. Про затвердження порядку обліку житла, призначеного для тимчасового проживання, та 

надання такого житла внутрішньо переміщеним особам для їх тимчасового проживання. 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 квітня 2021 року № 542-12-VIII «Про 

визначення переліку робіт та об’єктів для відбування засудженими кримінального покарання 

у вигляді громадських робіт та порушниками, на яких накладено адміністративне стягнення 

у вигляді громадських робіт у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023  

роки. 

7. Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської 

міської ради та її виконавчих органів 

8. Про затвердження Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради 

9. Про внесення змін до Програми заходів щодо розпроблення містобудівної документації 

Білоцерківської міської територіальної громади на період 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 42-05-VIII 

10. Про розгляд заяви гр. Таранухи В.Є. про переведення дачного (садового) будинку у 

жилий будинок по вул. Степовій, 171 ГО Товариство садівників і городників Кринички с. 

Шкарівка Білоцерківського району Київської області 

11. Про безоплатну передачу з комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади до державної власності Державної служби України з надзвичайних ситуацій майна 

12. Про безоплатну передачу з балансу управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради на баланс комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська 

централізована клубна система майна 

13. Про передачу до складу концесії майна, яке перебуває на балансі комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» та укладення 

додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

14. Про передачу до складу концесії майна, а саме закінчений будівництвом об’єкт 

«Реконструкція системи водовідведення з будівництвом каналізаційної насосної станції по 

пров. Водопійному першому в м. Біла Церква Київської області та укладення додаткової 

угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма 

«Білоцерківська» 

16. Про передачу земельних ділянок з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПОСП «СИДОРИ»» 

17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ»» 
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18. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-22-VIII «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0608» 

19. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-22-VIII «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0606» 

20. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-22-VIII «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0607» 

21. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-22-VIII «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0605» 

 

СЛУХАЛИ:  1. Звіт міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого 

комітету за 2021 рік. 

  

ДОПОВІДАВ: ДИКИЙ Геннадій Анатолійович – міський голова 

 

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

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Програми підтримки та матеріально-технічного 

забезпечення добровольчих формувань Білоцерківської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: КОНОПЛЯСТИЙ Максим Ігорович – депутат міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А. 

 

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

зауважень юридичного управління міської ради та з технічними правками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з урахуванням зауважень юридичного 

управління міської ради та з технічними правками рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про звернення депутатів Білоцерківської міської ради VIII скликання до 

Президента України та Верховної Ради України щодо заборони московського патріархату на 

території України. 
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ДОПОВІДАВ: ГОПАЙНИЧ Микола Ярославович – депутат міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в 

Білоцерківській міській територіальній громаді за І-ІІ квартал 2022 року. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження порядку обліку житла, призначеного для тимчасового 

проживання, та надання такого житла внутрішньо переміщеним особам для їх тимчасового 

проживання. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 квітня 2021 року № 542-12-

VIII «Про визначення переліку робіт та об’єктів для відбування засудженими кримінального 

покарання у вигляді громадських робіт та порушниками, на яких накладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт у Білоцерківській міській територіальній громаді на 

2021-2023  роки». 

 

ДОПОВІДАВ: МОРСЬКИЙ Василь Петрович – заступник міського голови 
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна – начальник відділу управління персоналом 

міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження Положення про управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до Програми заходів щодо розпроблення містобудівної 

документації Білоцерківської міської територіальної громади на період 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 42-05-VIII 

   

ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 17 

проти  – 4 
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утримались – 10 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд заяви гр. Таранухи В.Є. про переведення дачного (садового) 

будинку у жилий будинок по вул. Степовій, 171 ГО Товариство садівників і городників 

Кринички с. Шкарівка Білоцерківського району Київської області 

  

ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИВ: міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про безоплатну передачу з комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади до державної власності Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій майна 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про безоплатну передачу з балансу управління культури і туризму 

Білоцерківської міської ради на баланс комунального закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська централізована клубна система майна 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 
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не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про передачу до складу концесії майна, яке перебуває на балансі 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» та 

укладення додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 

року 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про передачу до складу концесії майна, а саме закінчений будівництвом 

об’єкт «Реконструкція системи водовідведення з будівництвом каналізаційної насосної 

станції по пров. Водопійному першому в м. Біла Церква Київської області та укладення 

додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма 

«Білоцерківська» 

 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 0 

проти  – 1 

утримались – 29 

не голосували – 1 
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про передачу земельних ділянок з цільовим призначенням 01.01 Для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ»» 

 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ»» 

 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-

22-VIII «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0608» 

 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 19. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-

22-VIII «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0606» 

 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-

22-VIII «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0607» 

 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-

22-VIII «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0605» 

 

ДОПОВІДАВ: УСЕНКО Олег Петрович – заступник міського голови 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

Різне. 

 

Сесія закрита 

 

                             Звучить Державний Гімн України 

 

   Пленарне засідання закінчене о  1115 

                        

     

Голова засідання 

Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ 

  

 

 


