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Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  15 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Кравець А.В - заступник міського голови 

4.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

7.  Олійник А.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

10.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

11.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

12.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

13.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

14.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

15.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Козирєв П.Г., Островерх 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; 

Ковбаса О.С. - заступник начальника Білоцерківського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області; 

Пелех М.І. - начальник Білоцерківського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області; 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради; 

Савченко О.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства міської 

ради; 

Турій О.В. - начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю 

міської ради; 

Франчук П.А. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради; 

Шаповал О.М. – начальник відділу з питань розвитку підприємництва та інвестицій 

управління економіки міської ради; 

Швець С.С. - начальник юридичного управління міської ради. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради Олійник А.О. 

 

Відповідно до ст.53 Закону України «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 голосували: 

            за    –    14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Член виконавчого комітету міської ради Лентюгов А.В. попросив врахувати його голос «за» 

           за   –      15 

          проти –    0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 2 питання: 

 

- Про забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу спеціалізованих служб 

цивільного захисту міста 

 

- Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

11 лютого 2020 року №70 «Про організацію та проведення призову громадян України на 

строкову військову службу в квітні – червні 2020 року» 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     15 

             проти – 0 

утримались    -  0 
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Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про закінчення опалювального сезону 2019-2020 років в місті Біла Церква 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

2.  Про забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу спеціалізованих 

служб цивільного захисту міста 

Доповідає: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

3.  Про заходи щодо попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 у сфері освіти і науки 

4.  Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

5.  Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква 

6.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради № 585 

від 22 грудня 2009 року «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету 

Бiлоцеpкiвської міської ради» (зі змінами) 

7.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

11 лютого 2020 року №70 «Про організацію та проведення призову громадян України на 

строкову військову службу в квітні – червні 2020 року» 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про закінчення опалювального сезону 2019-2020 років в місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу 

спеціалізованих служб цивільного захисту міста 

 

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 3. Про заходи щодо попередження розповсюдження захворюваності на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 у 

сфері освіти і науки 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ДЕНИСЕНКО О.М., ЛЕНТЮГОВ А.В., КРАВЕЦЬ А.В., 

ГРИНЕНКО Ю.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ФАСТІВСЬКИЙ В.П., ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., 

ЛЕНТЮГОВ А.В., ОЛІЙНИК А.О., ДЕНИСЕНКО О.М., ЛИТВИНЕНКО К.С., 

ПЕЛЕХ М.І., БЕРКУТ М.В., ВЛАСЕНКО В.В., КРАВЕЦЬ А.В., 

ПОЛЯРУШ О.О., САВЧУК В.П., МАРШАЛОК В.А., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію пункт 1.9 проекту рішення 

викласти в наступній редакції: 

«1.9. роботу пунктів некапітальної забудови, а саме кіосків, ларі, ларків, палаток, 

павільйонів для сезонного продажу товарів, торговельних автоматів, окрім павільйонів та 

кіосків, що здійснюють роздрібну торгівлю виключно продуктами харчування за умови 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;» 

 

Голосували за пропозицію: 
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              за       –    5 

             проти –    0 

утримались    -     5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозицію не прийнято. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    7 

             проти –    2 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.  

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ПЕЛЕХ М.І., 

САВЧУК В.П., ЛЕНТЮГОВ А.В., ОЛІЙНИК А.О. 

 

Голосували за повернення до розгляду проекту рішення «Про встановлення тимчасових 

заборон у місті Біла Церква»: 

              за       –  11 

             проти –    2 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення «Про встановлення тимчасових 

заборон у місті Біла Церква» розглядається повторно. 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. – підвів підсумки обговорення проекту рішення виконавчого 

комітету міської ради - пункт 1.9 проекту рішення викласти в наступній 

редакції: 

«1.9. роботу пунктів некапітальної забудови, а саме кіосків, ларі, ларків, палаток, 

павільйонів для сезонного продажу товарів, торговельних автоматів, окрім павільйонів та 

кіосків, що здійснюють роздрібну торгівлю виключно продуктами харчування, такими як: 

хліб, хлібобулочні вироби, ковбасні вироби, напівфабрикати, молочна продукція, борошно, 

крупи, макаронні вироби, овочі та фрукти, риба та риботовари за умови забезпечення 

відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів;» 

ВЛАСЕНКО В.В. – запропонував пункт 1.4 проекту рішення викласти в 

наступній редакції: 

«1.4. відвідування зоопарків, парків атракціонів;»  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за       –  12 

             проти –    3 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради № 585 від 22 грудня 2009 року «Про затвердження регламенту pоботи 

виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської мiської pади» (зі змінами) 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    2 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 11 лютого 2020 року №70 «Про організацію та проведення призову 

громадян України на строкову військову службу в квітні – червні 2020 року» 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


