
П Р О Т О К О Л     № 1
засідання  постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 
благоустрою (Комісія з питань земельних відносин,будівництва та благоустрою) сесії 

Білоцерківської міської ради VII скликання

м. Біла Церква                                                                                             15 грудня 2015 року
відділ з питань землекористування                                                          11.00 год. 
    

Присутні на засіданні:     
Вовкотруб В.Г., Підпалий С.М., Мазуревич Д.В., Тищенко А.С., Корнійчук В.Л., Лєонов А.С., 
Оселедько Ю.П., Денисенко І.О.

Відсутні на засіданні:
Немає
Запрошені: (прізвища і посади)
Немає
                              

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання секретаря  постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 
кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища та благоустрою (Комісія з питань земельних 
відносин,будівництва та благоустрою)

2. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань земельних відносин та 
земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища та благоустрою (Комісія з питань земельних 
відносин,будівництва та благоустрою)

3. Різне

СЛУХАЛИ: 1.  Про  обрання  секретаря   постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин  та 
земельного  кадастру,  планування  території,  будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток, 
історичного середовища та благоустрою (Комісія з питань земельних відносин,будівництва та 
благоустрою).
Доповідав: Вовкотруб Володимир Григорович – голова комісії
Виступили: 
Підпалий С.М. вніс пропозицію про обрання секретарем постійної комісії з питань земельних 
відносин та  земельного кадастру,  планування  території,  будівництва,  архітектури,  охорони 
пам’яток,  історичного  середовища  та  благоустрою  Комісія  з  питань  земельних 
відносин,будівництва та благоустрою) Лєонова Андрія Савіновича.
Корнійчук В.Л. підтримав пропозицію Підпалого С.М. та запропонував голосувати. 
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За  результатами  голосування  погоджено  обрати  секретарем  постійної  комісії  з  питань 
земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та  благоустрою  (Комісія  з  питань  земельних 
відносин,будівництва та благоустрою) Лєонова Андрія Савіновича.



СЛУХАЛИ: 2. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань земельних відносин 
та земельного кадастру,  планування території,  будівництва,  архітектури,  охорони пам’яток, 
історичного середовища та благоустрою (Комісія з питань земельних відносин,будівництва та 
благоустрою).
Доповідав: Вовкотруб Володимир Григорович – голова комісії
Виступили: 
Підпалий С.М. вніс пропозицію про обрання заступника голови постійної  комісії  з питань 
земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та  благоустрою  (Комісія  з  питань  земельних 
відносин,будівництва та благоустрою) Оселедько Юрія Павловича.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
                         за  –  8
                 проти   –  0
        утримались  –  0
За  результатами  голосування  погоджено  обрати  заступником  голови  постійної  комісії  з 
питань  земельних  відносин  та  земельного  кадастру,  планування  території,  будівництва, 
архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та  благоустрою  Оселедько  Юрія 
Павловича.

СЛУХАЛИ: 3.Різне:
- обговорювалось питання щодо забезпечення засобами звукозапису засідань постійної комісії 
з  питань  земельних  відносин  та  земельного  кадастру,  планування  території,  будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, відповідно до вимог 
Регламенту Білоцерківської міської ради;
- обговорювалось питання щодо запрошення до участі у наступному засідання 17 грудня 2015 
року   постійної  комісії  з  питань  земельних  відносин  та  земельного  кадастру,  планування 
території,  будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та 
благоустрою,  відповідно  до  вимог  Регламенту  Білоцерківської  міської  ради  наступних 
керівників  підрозділів  міської  ради:  Миронченко Л.А.- відділ з питань землекористування; 
Голуб  О.В.-  управління  містобудування  та  архітектури;  Ткачук  В.В.  –  відділ  капітального 
будівництва;  Стрихар  Л.А.  –  відділ  культури  і  туризму;  Ілляшенко  В.М.  –  комунальна 
установа «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква. 

Голова комісії                                                        ______________________________
                                                                                               (підпис, прізвище)
Секретар комісії                                                    _______________________________
                                                                                               (підпис, прізвище)
Члени комісії:                                                        _______________________________
                                                                                               (підпис, прізвище)
                                                                                _______________________________
                                                                                               (підпис, прізвище)
                                                                                _______________________________
                                                                                               (підпис, прізвище)
                                                                                _______________________________
                                                                                               (підпис, прізвище)
                                                                                _______________________________
                                                                                               (підпис, прізвище)
                                                                                _______________________________
                                                                                               (підпис, прізвище)


	ПОРЯДОК ДЕННИЙ

