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Присутні:  
Мартинюк Сергій Іванович 
Гончар Анатолій Анатолійович 
Русс Олександр Миколайович 
Бабенко Олександр Миколайович 
Даліба Олександр Анатолійович 
Джегур Генадій Васильович 
Король Андрій Петрович 
Музальов Олег Олександрович  
Шевченко Олена Олексіївна  
 
Голова комісії Мартинюк Сергій Іванович поставив на голосування 
пропозицію про початок роботи засідання. 
Голосували за дану пропозицію : 

за – одноголосно  

проти – 0 

утримались – 0 

За результатами голосування   розпочали роботу засідання. 



Порядок денний : 

1.     Розгляд проекту  про скасування пункту 2 рішення виконавчого 
комітету міської ради від 12 липня 2016 року №298 «Про встановлення 
режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового 
обслуговування населення». 
2.     Розгляд проекту рішення «Про затвердження Положення про 
впровадження та експлуатацію в місті Білій Церкві системи електронних 
закупівель». 
3.     Розгляд проекту про скасування рішення Білоцерківської міської ради 
від 28 квітня 2010 року № 1365 «Про внесення змін до рішення 
Білоцерківської міської ради від 02.06.2006 року № 49 «Про  надання 
повноважень єдиного орендодавця» та внесення змін до рішення від 28 
січня 2016 року № 48-05 «Про використання орендної плати та плати за 
суборенду об’єктів міської Комунальної власності» 
4.     Різне.  
 
Головуючий поставив на голосування пропозицію - затвердити порядок 
денний. 
Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

 
Слухали 1 : Депутата Білоцерківської міської ради Мартинюка Сергія          

Івановича, щодо розгляду проекту про скасування пункту 2 рішення         

виконавчого комітету міської ради від 12 липня 2016 року №298 «Про           

встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування,       

побутового обслуговування населення». 

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Зняти дане питання з розгляду. 



 

Слухали 2 : Керуючого справами виконавчого комітету міської ради         

Свірського Максима Сергійовича щодо розгляду проекту рішення «Про        

затвердження Положення про впровадження та експлуатацію в місті Білій         

Церкві системи електронних закупівель». 

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Зняти дане питання з розгляду. 

 

Слухали 3 : Депутата Білоцерківської міської ради Гейло Ігора         

Вікторовича, щодо розгляду проекту про скасування рішення       

Білоцерківської міської ради від 28 квітня 2010 року № 1365 «Про           

внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 02.06.2006 року          

№ 49 «Про надання повноважень єдиного орендодавця» та внесення змін          

до рішення від 28 січня 2016 року № 48-05 «Про використання орендної            

плати та плати за суборенду об’єктів міської Комунальної власності». 

Пропозиція Короля Андрія Петровича - з початку наступного року         

розробити положення, згідно якого 100 % від всіх об’єктів використання          

орендної плати за суборенду об’єктів міської Комунальної власності        

повинно надходити до Управління комунальної власності та концесії. 

Голосували :  за - 6  

                         проти - 3  

                         утримались - 0 

Вирішили : Винести на розгляд сесії з пропозицією підтримати даний          

проект про скасування рішення Білоцерківської міської ради від 28 квітня          

2010 року № 1365 «Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської           



ради від 02.06.2006 року № 49 «Про надання повноважень єдиного          

орендодавця» та внесення змін до рішення від 28 січня 2016 року № 48-05             

«Про використання орендної плати та плати за суборенду об’єктів міської          

Комунальної власності». 

 

Слухали 4 : Радника міського голови Постівого Сергія Олександровича,          

щодо внесення змін у Додаток до рішення міської ради від 24 вересня             

2015 року №1576 - 79 - VI “Про деякі питання забезпечення жителів міста             

Біла Церква муніципальним житлом на 2013 - 2018 роки ”. 

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Винести на розгляд сесії з пропозицією підтримати внесення          

змін у Додаток до рішення міської ради від 24 вересня 2015 року №1576             

-79 - VI “Про деякі питання забезпечення жителів міста Біла Церква           

муніципальним житлом на 2013 - 2018 роки ”. 

 

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

 

  

 

 

 

   
 


