БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л № 21
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква

02 червня 2020 року

початок засідання 10 год. 00 хв.
(великий зал виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб
Присутні на засіданні – 13 осіб:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дикий Г.А.
Савчук В.П.
Возненко К.С.
Кравець А.В.
Новогребельська І.В.
Поляруш О.О.
Винниченко С.О.
Власенко В.В.
Гриненко Ю.А.
Денисенко О.М.
Козирєв П.Г.
Лентюгов А.В.
Челюбеєв С.В.

- міський голова
- секретар міської ради
- заступник міського голови
- заступник міського голови
- заступник міського голови
- заступник міського голови
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету
- член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:
Олійник А.О., Маршалок В.А., Островерх В.П., Фастівський В.П.
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Присутні на засіданні від установ та організацій:
Антонюк М.А.
Беркут М.В.
Возненко С.Г.
Каменська О.В.
Ковбаса О.С.
Пелех М.І.
Піскоцький М.І.
Турій О.В.
Швець С.С.

- радник міського голови;
- начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування
населення і громадського харчування міської ради;
- директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради
«Муніципальна варта»;
- начальник відділу превенції Білоцерківського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Київській області;
- заступник начальника Білоцерківського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Київській області;
- начальник Білоцерківського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Київській області;
- начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
- начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю
міської ради;
– начальник юридичного управління міської ради.

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А.
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 – 13
проти – 0
утримались - 0
за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради
Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0
утримались - 0
Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.

Про послаблення протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква
Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної громади
міста Білої Церкви з державної власності Міністерства оборони України нерухомого
майна (квартир)
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

СЛУХАЛИ: 1. Про послаблення протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква
ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
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- запропонувала:
преамбулу проєкту рішення доповнити словами «враховуючи негативну динаміку
захворюваності в місті Біла Церква на COVID-19 за останні 7 днів»;
виключити з проєкту рішення пункт:
«1.5. Міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом між регіонами
в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного
засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. У разі
здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних
заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння,
передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в
реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним
місцем поруч, спереду, позаду, за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період
карантину:
1.5.1. Перевізником має бути визначена відповідальна особа, яка проводить
температурний скринінг усім працівникам перед початком робочої зміни.
Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру
тіла понад 37,2° С або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання
обов’язків.
При вимірюванні температури тіла контактним методом необхідно забезпечити
обов’язкову дезінфекцію виробу, яким здійснюється термометрія, після кожного його
використання, згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу.
1.5.2. При здійсненні перевезення пасажирів повинна бути забезпечена можливість
дотримання відстані між водієм та пасажирами не менше 1 метра або наявність фізичних
бар'єрів (кабіна водія ізольована від салону, прозора пластикова перегородка між водієм та
пасажирами тощо). Всі члени екіпажу повинні знаходитись в респіраторах (без клапану) або
медичних масках.
1.5.3. Забороняється перевезення пасажирів, які не використовують респіратор або
захисну маску. Поруч з пасажирськими дверима розміщується нагадування про необхідність
використання засобів індивідуального захисту для користування пасажирським транспортом.
1.5.4. Перед кожним рейсом проводиться вологе прибирання транспортного засобу з
використанням миючих та дезінфікуючих засобів, у тому числі місць контакту рук пасажирів
(поручні, місця сидіння тощо). За можливості, біля вхідних дверей транспортного засобу
доцільно розмістити спиртовмісні антисептики з концентрацією активно діючої речовини
понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту. За сприятливих
погодних умов рекомендовано здійснювати перевезення при відкритих вікнах.
1.5.5. На кожному вході в приміщення автостанції необхідно:
Розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби
COVID-19.
Організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією
активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового
спирту.
Дозволяється одночасне перебування в приміщенні автостанції не більше 1 особи на 10
квадратних метрів площі зали обслуговування пасажирів при наявності одягнених засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот,
у тому числі виготовлених самостійно.
Обмеження контакту між працівниками та пасажирами повинно здійснюватися шляхом
організації екранів у касах продажу квитків (з плівки, скла, прозорого пластику тощо) та
дотримання принципу соціального дистанціювання (1,5 метра) в чергах.
Робота залів очікування не дозволяється.»
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ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ДЕНИСЕНКО О.М., КОЗИРЄВ П.Г., КРАВЕЦЬ А.В.,
ПОЛЯРУШ О.О., ВЛАСЕНКО В.В. – запропонував доповнити:
пункт 1.1.1. проєкту рішення словами «(їх адміністрації)»;
словом «(відвідувачів)»пункти 1.1.7., 1.1.9. проєкту рішення виконавчого комітету.
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій:
за –
12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
СЛУХАЛИ: 2. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної
громади міста Білої Церкви з державної власності Міністерства оборони
України нерухомого майна (квартир)
ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ПОЛЯРУШ О.О., ДИКИЙ Г.А., КОЗИРЄВ П.Г.,
КРАВЕЦЬ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. – повідомила, що відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі
наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь
у голосуванні.
Голосували за рішення виконавчого комітету:
за
– 12
проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
Голова засідання
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

