ПРОТОКОЛ
пленарного засідання 74 сесії Білоцерківської міської ради
шостого скликання
м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого, 15
велика зала

23 квітня 2015 року
Початок засідання о 1000 год.
Загальний склад ради - 60 депутатів
Присутні на засіданні
(станом на 1000год.) -38 депутатів
(Список зареєстрованих депутатів
додається)
Міський голова Савчук В. П.

Відсутні депутати (станом на 1000 год.): Борзак В.М., Бухановський В.С., Гамов
В.В., Грищенко А.М., Дикий А.П., Залізняк Ю.О., Колосенко М.П., Коцел І.А.,
Кропивницький В.В., Кучер О.В., Мазуренко В.М., Маршалок В.А., Мегедь П.С., Мороз
Т.С., Олійник К.А., Олійник О.А., Підопригора В.В., Шалабай Л.П., Шуліпа В.Г.,
Чоловський М.В.
Відповідно до ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" сесія
ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини
депутатів від загального складу ради.
Присутні:
Прокурор м.Біла Церква Бутович О.І.; перший заступник начальника-начальник слідчого
відділу Білоцерківського міського відділу (з обслуговування міста Біла Церква та
Білоцерківського району) Головного управління МВС України в Київській області п/п-"
міліції Климовський О.О.; начальник управління юстиції Гой А.Я.; члени виконавчого
комітету міської ради - Антонюк М.А., Гнатюк В.В., Джегур Г.В., Дудко Н.І.; начальники
та заступники начальників управлінь та відділів виконавчого комітету та міської ради
Баньківська Т.О., Беркут М.В., Бєляєва Н.В., Гавва О.А., Карпенко О.О., Кревський Г.Ф.,
Міхєєв В.Л., Мельніченко Г.Б., Рогов А.В., Терещук С.Г., Яковенко А.Ю.; представники
громадських організацій міста Волощенко В.Д., Чаус І.В., Цвіров В.М., Лавренко О.М.;
учасники АТО - Ільїн С.В., Кузін П.І., Дробенко В.І., Сломчинський О.А.; помічникиконсультанти депутатів міської ради Мартузаєва О.М., Мазурук І.О., Присяжнюк Ю.В.,
Рудешко В.В., Ніколайчук В.М.; помічники-консультанти народного депутата України
Марченка О.О. - Зілов С.В., Старинко А.С.; представники засобів масової інформації
(список додається).
Головуючий на пленарному засіданні міський голова Савчук Василь Петрович.
Міський голова Савчук В.П.
пленарне засідання.

поставив на голосування пропозицію розпочати

Голосували за дану пропозицію:
за - 39
проти - 0
утримались - 0
За результатами голосування пленарне засідання відкрите.

2
(Звучить Гімн України)
Зареєструвався депутат Залізняк Ю.О.
Присутні - 39 депутатів
За результатами розгляду в постійних комісіях пропонується:
1, Виключити з проекту порядку денного питання:
11 - Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність та передачі земельної ділянки у власність

'І

Депутати Дриґало Л.Б., Ямковий В.П. запропонували включити до проекту
порядку денного їх депутатські запити.
Депутат Хмельницький В.В. запропонував перенести з «Різного», включити до
порядку денного звіт заступника міського голови Сокола В.І. та розглянути першим
питанням.

Міський голова Савчук В.П. поставив на голосування пропозицію Хмельницького
В.В. на голосування.
Голосували за дану пропозицію:
за - 17
проти - 0
утримались — 15
За результатами голосування пропозиція не підтримана.
Міський голова
Савчук В.П. поставив на голосування пропозицію про
затвердження порядку денного пленарного засідання 74 сесії міської ради в цілому зі
змінами.
Голосували за порядок денний 74 сесії міської ради зі змінами та доповненнями:
за - 36
проти - 5
утримались - 0
За результатами голосування порядок денний 74 сесії міської ради затверджений:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Про депутатський запит Дриґало Л.Б.
Про депутатський запит Дриґало Л.Б.
Про депутатський запит Ямкового В.П.
Про депутатський запит Ямкового В.П.
,
Про скасування підпунктів рішень міської ради
Про внесення змін в підпункти рішень міської ради
Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в оренду
Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність

з
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.
3*0.

31.
32.

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування
Про проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в
користуванні
Про поновлення договорів оренди землі
Про передачу земельних ділянок в оренду
Про передачу земельної ділянки у власність
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та
передачі земельних ділянок в оренду
Про проведення робіт з виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
поділу земельних ділянок
Про укладення договорів про встановлення особистих строкових сервітутів
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право оренди на земельну ділянку та передачі земельної ділянки в оренду
Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду
Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення межі прибережно-захисної
смуги уздовж берега р.Рось в межах міста Біла Церква
Про дозвіл на розроблення містобудівної документації
Про виведення (виключення) майна зі складу об'єкта концесії та внесення змін до
концесійного договору від 25 березня 2013 року
Про затвердження об'єкта міської комунальної власності до приватизації шляхом викупу
Про затвердження об'єкта міської комунальної власності - нежитлового приміщення до
приватизації шляхом викупу
Про внесення змін і доповнень до додатку №2 рішення міської ради від 22 серпня 2013
року № 1025-45-УІ «Про затвердження Програми приватизації майна, що перебуває у
комунальній власності територіальної громади м.Білої Церкви на 2013-2015 роки»
Про внесення змін в рішення міської ради від 26 серпня 2013 року № 1054-46-VI «Про
затвердження переліку об'єктів міської комунальної власності до приватизації шляхом
викупу»
Про втрату чинності рішення міської ради від 07 листопада 2014 року № 1315-65-УІ «Про
внесення змін до рішення міської ради від 18 серпня 2011 року № 275-11-VI «Про
створення комісії з розгляду питань стосовно списання майна, яке належить до
комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква і
затвердження
Положення роботи та повноважень комісії» та про внесення змін до рішення міської ради
від 18 серпня 2011 року № 275-11-VI «Про створення комісії з розгляду питань стосовно
списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Біла
Церква і затвердження Положення роботи та повноважень комісії»
Про надання пільг
Про надання нежитлового приміщення для розташування робочого місця помічникаконсультанта народного депутата Марченка О.О.
Про збільшення статутного капіталу і внесення змін до Статуту комунального
підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління», затвердженого
рішенням Білоцерківської міської ради від 16 серпня 2012 року № 689-28-\^І
Про виконання Білоцерківської міської програми запобігання та лікування серцевосудинних і судинно-мозкових захворювань на 2013-2016 роки
Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Біла Церква
на 2015-2019 роки
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33. Про введення мораторію на розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності у м.Біла Церква
34. Про зміни до тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій
35. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 22 січня 2015 року
№ 1395-70-VI «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Біла Церква»
36. Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2011-2015 роки
37. Про затвердження передавального акту Білоцерківського міського центру реабілітації
Різне
Про депутатський запит Хмельницького В.В. (звіт заступника міського голови Сокола В.І.)
Міський голова Савчук В.П. озвучив заяви депутатів Дудника О.К., Рабенка В.Б. щодо
їх перебування у депутатських групах, фракціях (додаються).
Депутат Хмельницький В.В. висловив позицію фракції ВО «Свобода» щодо звіту
заступника міського голови Сокола В.І. та закликав депутатів залишити сесійну залу.
Частина депутатів міської ради залишили сесійне засідання.

Міський голова Савчук В.П. запропонував порахувати присутніх депутатів.
Голова лічильної комісії Масюк С.М. повідомив, що у сесійній залі присутні 29
депутатів.

Відповідно до ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" сесія
ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини
депутатів від загального складу ради.
Сесія закінчена о 1035 год.

Головуючий на засіданні
В.П. Савчук

Міський голова
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