
Протокол № 1 
засідання постійної комісії міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, 

торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та 
приватизації

м. Біла Церква                                                                                                 17 грудня 2015 року 
вул. Ярослава Мудрого, 15

Присутні: 
Мартинюк Сергій Іванович; 
Бабенко Олександр Миколайович; 
Гончар Анатолій Анатолійович; 
Даліба Олександр Анатолійович; 
Джегур Геннадій Васильович; 
Коробчук Володимир Васильович; 
Король Андрій Петрович.
Музальов Олег Олександрович
Подольський Олександр Михайлович
Русс Олександр Михайлович 
Шевченко Олена Олексіївна.

Запрошені: Гнатюк В.В.

Порядок денний 

1. Про вибори заступника. 
2. Про вибори секретаря. 
3. Про розгляд проекту рішення про план діяльності Білоцерківської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.
4. Про графік роботи комісії
5. Різне (пропозиція Короля, звернення).

Слухали 1: Мартинюка Сергія Івановича, який запропонував прийняти порядок 
денний. 

Вирішили: Прийняти запропонований порядок денний із включенням до нього питання 
про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 
2016 рік запропоноване Гнатюком і розпочати роботу комісії.

Голосували: за- одноголосно.
                        проти
                        утримались

Слухали 2: Мартинюка Сергія Івановича, який запропонував вибрати заступника 
голови комісії. Від Короля Андрія Петровича поступила пропозиція обрати Коробчука 
Володимира Васильовича.



Вирішили: обрати заступником голови комісії Коробчука Володимира Васильовича.

Голосували: за- одноголосно.
                        проти
                        утримались

Слухали 3: Мартинюка Сергія Івановича, який запропонував вибрати секретаря комісії. 
Поступила пропозиція від Гончара Анатолія Анатолійовича обрати його секретарем.

Вирішили: обрати секретарем комісії Гончара Анатолія Анатолійовича 
Голосували: за: 9 осіб.
                        Проти: 0 осіб
                        Утримались: 2 особи

Слухали 4: Про день і час проведення засідань постійної комісії міської ради з питань 
інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, 

комунального майна та приватизації
Вирішили: Засідання постійної комісії міської ради з питань інвестицій, регуляторної 

політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та 
приватизації проводити другого і четвертого вівторка місяця о 10.00 в приміщенні 
міськвиконкому, запланувати під це приміщення.

Голосували: за: 7.
                        Проти: 4
                        Утримались: 0

Слухали 5: Про розгляд проекту рішення про план діяльності Білоцерківської міської 
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.

Cлухали заступника міського голови Гнатюка В.В.
Голосували: за: одноголосно.
                        Проти: 0
                        Утримались: 0

Слухали 6: в різному про пропозицію Короля Андрія Петровича, щодо звернення від імені 
комісії до міського голови з питання реорганізації Медінстат з метою зменшення витрат з 

бюджету на утримання даної установи на орієнтовно 500000грн в рік.
Вирішили: підготувати дане звернення і направити його міському голові на 

опрацювання.
Голосували: за: одноголосно.
                        Проти: 0
                        Утримались: 0

Голова комісії  Мартинюк С. І.
Секретар комісії Гончар А.А.


