
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 01 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          12 січня 2021 року 

                                                                                                       

 

                  

початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 24 особи 

 

Присутні на засіданні –  21 особа: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Киришун Д.В. - секретар міської ради 

3.  Новогребельська І.В. - перший заступник міського голови 

4.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

6.  Морський В.П. - заступник міського голови 

7.  Руденко Р.А. - член виконавчого комітету 

8.  Савчук Ю.С. - заступник міського голови 

9.  Усенко О.П. - заступник міського голови 

10.  Олійник А.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

11.  Дідик П.А. - староста села Томилівка 

12.  Житовоз С.А. - староста селища Терезине 

13.  Костина О.В. - староста сіл Вільна Тарасівка, Гайок, Володимирівка 

14.  Литвин О.М. - староста сіл Дрозди, Мазепинці, Сидори 

15.  Музика В.Р. - староста села Піщана 

16.  Нечипоренко Г.Г. - староста сіл Пилипча, Глибочка, Городище 

17.  Сирота Д.Р. - староста сіл Храпачі, Скребиші, Глушки 

18.  Ткаченко Ю.В. - староста села Шкарівка 

19.  Беркут С.Г. - член виконавчого комітету 

20.  Котушенко М.А. - член виконавчого комітету 

21.  Мепарішвілі Х.Н. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Костюченко Р.А., Орлюк М.В., Пастушенко В.Б. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Велігорська Т.О. – начальник управління соціального захисту населення міської ради; 

Земецька Ю.Ю. – начальник управління економіки міської ради; 

Копишинський О.М. - помічник-консультант депутата Білоцерківської міської ради; 

Махаринський Г.В. - т.в.о. начальника служби у справах дітей міської ради; 

Паливода І.П. – начальник управління у справах молоді та спорту міської ради; 

Петрик Ю.Ф. – начальник управління освіти та науки міської ради; 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу міської ради; 

Савченко О.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради; 

Терещенков О.С. – начальник управління містобудування та архітектури міської ради; 

Швець С.С. - начальник юридичного управління міської ради. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради Олійник А.О. 

 

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    –    20 

             проти – 0 

утримались    -  1 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 2 питання: 

 

- Про зміни в штатному розписі комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні» 

 

- Про влаштування малолітньої Грінжевської В.Д. в сім’ю патронатного вихователя 

 

Заступник міського голови Руденко Р.А. запропонував виключити з порядку денного 

3 питання: 

 

- Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

13 лютого 2018 року № 77 «Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів 

загального користування» (зі змінами) 

 

- Про укладання договорів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в населених пунктах, що входять до Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

- Про інвестиційні зобов’язання щодо оновлення рухомого складу автобусів 
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Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     21 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

2.  Про присудження міської молодіжної літературно-мистецької премії імені 

М.С. Вінграновського за 2020 рік 

Доповідає: ПАЛИВОДА Інна Павлівна - начальник управління у справах молоді та 

спорту міської ради 

3.  Про розгляд скарги Цепи Д.О. 

4.  Про затвердження нового складу адміністративної комісії виконавчого комітету міської 

ради 

5.  Про затвердження нового складу комісії зі звільнення від плати за надання соціальних 

послуг 

6.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

7.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації положень Програми 

підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 роки 

8.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги 

по програмі «Турбота» 

9.  Про робочу групу з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки осіб з 

обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки 

10.  Про затвердження нового складу комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової 

компенсації за належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян 

11.  Про затвердження нового складу робочої групи для опрацювання документів, які 

подаються на комісію Київської обласної державної адміністрації з визначення даних про 

заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках 

12.  Про затвердження нового складу робочої групи з організації поховання 

13.  Про встановлення розміру допомоги на поховання 

14.  Про зміни в штатному розписі комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»  

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

15.  Про надання платної послуги з організації гарячого харчування для учнів з вибором однієї 

страви з двох-трьох запропонованих (дабл-меню) у Білоцерківському навчально-

виховному об’єднанні «Перша Білоцерківська гімназія-школа І ступеня» Білоцерківської 

міської ради Київської області 

Доповідає: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської 

ради 

16.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

17.  Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

18.  Про затвердження нового складу комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради з питань забезпечення сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної 

плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
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19.  Про затвердження нового складу робочої групи виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення 

20.  Про робочу групу з питань перегляду регуляторних актів, які були видані 

Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом міської ради 

21.  Про затвердження складу комісії по здійсненню контролю за фінансово – господарською 

діяльністю підприємств комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади 

22.  Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 жовтня 2019 року № 759 «Про затвердження нового складу тендерного 

комітету при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» 

23.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 грудня 2020 року № 754 «Про план діяльності виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік» 

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

24.  Про зміну адреси житлового будинку № 23 по вул. Осипенко в м. Біла Церква у зв’язку з 

його поділом на окремі об’єкти нерухомого майна 

25.  Про зміну адреси житлового будинку № 58 по вул. Першотравнева в м. Біла Церква у 

зв’язку з його поділом на окремі об’єкти нерухомого майна 

26.  Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому 

індивідуальному житловому будинку) за заявою гр. Пономаренка С.А., Похватної І.В., 

Губрій В.І.» від 10 листопада 2020 року  № 674 

27.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Леваневського, в напрямку руху автотранспорту від заводу «РОСАВА» до центру міста 

(назва згідно дозволу вул. Леваневського, 90 м до вул. 1-ша Радгоспна) 

28.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Леваневського, в районі заводу «ГТВ») 

29.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект 

Князя Володимира, в районі перехрестя з провулком Проточним) 

30.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Привокзальна, в районі житлового будинку № 22) 

31.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Сквирське шосе, в напрямку руху автотранспорту на Сквиру, в районі в’їзду на територію 

парку «Олександрія») 

32.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(проспект Князя Володимира, навпроти будинку № 84 по вул. Надрічній) 

33.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(проспект Князя Володимира, в районі шляхопроводу через залізницю, в напрямку руху 

транспорту до центру міста) 

34.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, 62 (конструкція № 1) 
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35.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, 62 (конструкція № 2) 

36.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, навпроти будинку № 108) 

37.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, навпроти будинку № 142) 

38.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, 169) 

39.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСВЕН РІТЕЙЛ» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Першотравнева, 

10/28) 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

40.  Про надання малолітньому Поплавському Н.А. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування та захист його особистих прав 

41.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Колесника С.А. 

стосовно його малолітньої дочки Синявської С.С. 

42.  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

43.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

44.  Про влаштування малолітньої Грінжевської В.Д. в сім’ю патронатного вихователя 

Доповідає: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – т.в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

45.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 

жовтня 2020 року № 635 «Про висновок щодо доцільності встановлення опікуна над 

Радчук Анною Олександрівною у разі визнання її судом недієздатною» 

Доповідає: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна - начальник управління у справах молоді та 

спорту міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про присудження міської молодіжної літературно-мистецької премії імені 

М.С. Вінграновського за 2020 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна - начальник управління у справах молоді та 

спорту міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд скарги Цепи Д.О. 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження нового складу адміністративної комісії виконавчого 

комітету міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження нового складу комісії зі звільнення від плати за надання 

соціальних послуг 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

- повідомила, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у проєкті 

рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме 

участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження нового складу робочої групи з питань організації надання 

фінансової підтримки громадським організаціям 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

ВИСТУПИЛИ: КИРИШУН Д.В. – запропонував доповнити додаток до проєкту рішення 

словами: 

«Копишинський  

  Олексій Миколайович 

 

 помічник-консультант депутата Білоцерківської міської 

ради;» 

 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту 

інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з урахуванням пропозиції Киришуна Д.В.: 

              за       –  19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації положень 

Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 

2019-2023 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні 

ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у 

голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження нового складу робочої групи з питань надання матеріальної 

допомоги по програмі «Турбота» 
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ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ДІДИК П.А. - запропонував доповнити додаток до проєкту 

рішення словами: 

«Дідик 

  Павло Анатолійович 

- член виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, 

староста села Томилівка (за згодою);» 

 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту 

інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

ДІДИК П.А. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 

у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому він не 

братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Дідика П.А.: 

              за       –  18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про робочу групу з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки 

осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

- повідомила, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у проєкті 

рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме 

участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження нового складу комісії щодо розгляду заяв про виплату 

грошової компенсації за належні до отримання жилі приміщення окремим 

категоріям громадян 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

- повідомила, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у проєкті 

рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме 

участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження нового складу робочої групи для опрацювання документів, 

які подаються на комісію Київської обласної державної адміністрації з 

визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

ВИСТУПИЛИ: МОРСЬКИЙ В.П., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні 

ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у 

голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження нового складу робочої групи з організації поховання 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про встановлення розміру допомоги на поховання 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 14. Про зміни в штатному розписі комунальної установи Білоцерківської міської 

ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання платної послуги з організації гарячого харчування для учнів з 

вибором однієї страви з двох-трьох запропонованих (дабл-меню) у 

Білоцерківському навчально-виховному об’єднанні «Перша Білоцерківська 

гімназія-школа І ступеня» Білоцерківської міської ради Київської області 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської ради 

 

- запропонував пункт 3 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

«3. Директору БНВО «Перша Білоцерківська гімназія» Смутку Б.М. забезпечити 

харчування учнів пільгових категорій відповідно до пункту 9 рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2020 року №753 «Про організацію харчування 

здобувачів освіти в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти 

Білоцерківської міської територіальної громади», за рахунок коштів міського бюджету.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Петрика Ю.Ф.: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 
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ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження нового складу комісії виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради з питань забезпечення сплати податків та інших надходжень, 

виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КИРИШУН Д.В. - запропонував доповнити додаток до проєкту рішення 

словами: 

«Котушенко 

  Микола  Анатолійович 

- виконавчий директор ПП «УКРПАРКІНГ-ГРУП» (за 
згодою); 

  Савчук  

  Юрій Степанович 

- заступник міського голови;» 

МОРСЬКИЙ В.П. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому 

він не братиме участь у голосуванні. 

САВЧУК Ю.С. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому 

він не братиме участь у голосуванні. 

КОТУШЕНКО М.А. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому 

він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Киришуна Д.В.: 

              за       –  18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження нового складу робочої групи виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: МОРСЬКИЙ В.П. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про робочу групу з питань перегляду регуляторних актів, які були видані 

Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

МОРСЬКИЙ В.П. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому 

він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження складу комісії по здійсненню контролю за 

фінансово – господарською діяльністю підприємств комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КИРИШУН Д.В. - запропонував доповнити додаток до проєкту рішення 

словами: 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

РУДЕНКО Р.А. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому 

він не братиме участь у голосуванні. 

САВЧУК Ю.С. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому 

він не братиме участь у голосуванні. 

 

«Руденко 

  Руслан Анатолійович 

- заступник міського голови; 

  Савчук 

  Юрій Степанович 

- заступник міського голови;» 
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Киришуна Д.В.: 

              за       –  18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 22 жовтня 2019 року № 759 «Про 

затвердження нового складу тендерного комітету при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради» 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КИРИШУН Д.В. - запропонував доповнити додаток до проєкту 

рішення словами: 

«САВЧУК 

  Юрій Степанович 

 - заступник міського голови;» 

 

ВИСТУПИЛИ: МОРСЬКИЙ В.П. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

САВЧУК Ю.С. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому 

він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Киришуна Д.В.: 

              за       –  19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 22 грудня 2020 року № 754 «Про план діяльності виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік» 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про зміну адреси житлового будинку № 23 по вул. Осипенко в м. Біла Церква 

у зв’язку з його поділом на окремі об’єкти нерухомого майна 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про зміну адреси житлового будинку № 58 по вул. Першотравнева в м. Біла 

Церква у зв’язку з його поділом на окремі об’єкти нерухомого майна 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна 

(новозбудованому індивідуальному житловому будинку) за заявою 

гр. Пономаренка С.А., Похватної І.В., Губрій В.І.» від 10 листопада 2020 року  

№ 674 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-

Аутдор» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в напрямку руху автотранспорту 

від заводу «РОСАВА» до центру міста (назва згідно дозволу вул. 

Леваневського, 90 м до вул. 1-ша Радгоспна) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-

Аутдор» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в районі заводу «ГТВ») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-

Аутдор» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, в районі перехрестя з 

провулком Проточним) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-

Аутдор» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Привокзальна, в районі житлового будинку № 22) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-

Аутдор» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 
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зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в напрямку руху автотранспорту 

на Сквиру, в районі в’їзду на територію парку «Олександрія») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, навпроти будинку № 84 по 

вул. Надрічній) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, в районі шляхопроводу 

через залізницю, в напрямку руху транспорту до центру міста) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 62 (конструкція № 1) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 62 (конструкція № 2) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, навпроти будинку № 108) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, навпроти будинку № 142) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 38. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 169) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЮКСВЕН 

РІТЕЙЛ» щодо надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

(вул. Першотравнева, 10/28) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про надання малолітньому Поплавському Н.А. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування та захист його особистих прав 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – т.в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Колесника С.А. стосовно його малолітньої дочки Синявської С.С. 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – т.в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – т.в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – т.в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О., ДИКИЙ Г.А., БЕРКУТ С.Г., ВОЗНЕНКО К.С., 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про влаштування малолітньої Грінжевської В.Д. в сім’ю патронатного 

вихователя 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – т.в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., БЕРКУТ С.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 45. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 13 жовтня 2020 року № 635 «Про висновок щодо доцільності 

встановлення опікуна над Радчук Анною Олександрівною у разі визнання її 

судом недієздатною» 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 

 


