
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 03 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          27 січня 2021 року 

                                                                                                       

 

                  

початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 24 особи 

 

Присутні на засіданні –  22 особи: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Киришун Д.В. - секретар міської ради 

3.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Морський В.П. - заступник міського голови 

6.  Руденко Р.А. - член виконавчого комітету 

7.  Савчук Ю.С. - заступник міського голови 

8.  Усенко О.П. - заступник міського голови 

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

10.  Дідик П.А. - староста села Томилівка 

11.  Житовоз С.А. - староста селища Терезине 

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

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

14.  Музика В.Р. - староста села Піщана 

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

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

17.  Беркут С.Г. - член виконавчого комітету 

18.  Костюченко Р.А. - член виконавчого комітету 

19.  Котушенко М.А. - член виконавчого комітету 

20.  Мепарішвілі Х.Н. - член виконавчого комітету 

21.  Орлюк М.В. - член виконавчого комітету 

22.  Пастушенко В.Б. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Новогребельська І.В., Ткаченко Ю.В. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Безукладніков В.В. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа»; 

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

Возненко С.Г. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта»; 

Гаркуша І.І. - начальник відділу зовнішньої реклами управління містобудування 

та архітектури міської ради; 

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

Кух Ю.М. - начальник управління охорони здоров’я міської ради; 

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

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

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

Потапов Ф.Ф. – начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи міської ради; 

Ходань С.О. - заступник директора з комерційних питань комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа»; 

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

Шевченко О.С. - начальник відділу транспорту та зв’язку 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    –    21 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 3 питання: 

 

- Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 13 вересня 2016 

року № 386 «Про експертну комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської ради» 

 

- Про вповноваження експертної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради на приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Вільнотарасівської 

сільської ради, Глушківської сільської ради, Дроздівської сільської ради, Пилипчанської 

сільської ради, Піщанської сільської ради, Сидорівської сільської ради, Терезинської селищної 

ради, Томилівської сільської ради, Храпачанської сільської ради, Шкарівської сільської ради 

 

- Про затвердження протоколу комісії з питань надання бюджетних коштів на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
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сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

та виключити з порядку денного 1 питання: 

 

- Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

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 міську літературно-мистецьку премію ім. І.С. Нечуя-Левицького 

Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник управління культури і туризму 

міської ради 

2.  Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціального забезпечення 

та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки 

3.  Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціальної підтримки осіб 

з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

4.  Про затвердження переліку проєктів переможців, які пропонуються до фінансування у 

рамках громадського бюджету на 2021 рік 

Доповідає: МОРСЬКИЙ Василь Петрович – заступник міського голови 

5.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 

червня 2020 року № 331 «Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів» 

6.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 

червня 2020 року № 332 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 

2020/2021 навчального року в м. Білій Церкві» 

7.  Про внесення змін в додаток 4 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 08 вересня 2020 року № 537 «Про мережу закладів освіти м. Біла Церква на 

2020/2021 навчальний рік» 

8.  Про мережу закладів освіти комунальної власності населених пунктів сільської 

місцевості Білоцерківської міської територіальної громади на ІІ семестр 2020/2021 

навчального року 

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

ради 

9.  Про схвалення проєкту комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації 

та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, 

призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021 рік 

Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович –  начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

10.  Про затвердження у новій редакції додатку 2 до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 09 серпня 2016 року № 337 «Про координаційну раду з питань розвитку 

підприємництва при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» 
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11.  Про робочу групу з питань перегляду регуляторних актів, які були видані 

Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом міської ради 

12.  Про затвердження фінансових планів на 2021 рік комунальних некомерційних 

підприємств Білоцерківської міської ради 

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

13.  Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 13 вересня 2016 року 

№ 386 «Про експертну комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської ради»  

14.  Про вповноваження експертної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради на приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Вільнотарасівської 

сільської ради, Глушківської сільської ради, Дроздівської сільської ради, Пилипчанської 

сільської ради, Піщанської сільської ради, Сидорівської сільської ради, Терезинської 

селищної ради, Томилівської сільської ради, Храпачанської сільської ради, Шкарівської 

сільської ради  

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

15.  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) 

16.  Про укладання договорів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування в населених пунктах, що входять до Білоцерківської міської територіальної 

громади 

17.  Про інвестиційні зобов’язання щодо оновлення рухомого складу автобусів 

Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

18.  Про зміну адреси житлового будинку № 47 по вул. Котляревського в м. Біла Церква у 

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

19.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою гр. 

Капітоненка Р.А. 

20.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою гр. Мусієнка 

О.С. 

21.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою гр. 

Тихоненка К.І. 

22.  Про розгляд заяви автосервісної філії «Сфера-Авто» приватного акціонерного товариства 

«Українська автомобільна корпорація» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, 20 (конструкція № 1) 

23.  Про розгляд заяви автосервісної філії «Сфера-Авто» приватного акціонерного товариства 

«Українська автомобільна корпорація» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, 20 (конструкція № 2) 

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

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Олеся Гончара, в районі житлового будинку № 22 по вул. Вокзальній) 

25.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АРІТЕЙЛ» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (площа Соборна, 11-А) 

26.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (бульвар Олександрійський, 

в районі будинку № 20) 

27.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (бульвар Олександрійський, 

в районі будинку № 89) 
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28.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, в районі 

будинку № 78) 

29.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярмаркова, в районі перехрестя 

з вул. Шолом-Алейхема) 

30.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, в районі 

будинку № 77) 

31.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, в 

районі будинку № 146) 

32.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Білопол Романа Леонідовича щодо надання 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Київська в районі перехрестя з 

вул. Сквирське шосе) 

Доповідає: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

33.  Про затвердження протоколу комісії з питань надання бюджетних коштів на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

34.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Татієнко Т.К. 

стосовно її малолітнього сина Татієнка Є.І. 

35.  Про надання малолітньому Сірошу Н.М. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та  захист його особистих прав 

36.  Про доцільність зарахування на цілодобове перебування малолітнього Папченка 

Михайла Юрійовича в комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований 

обласний будинок дитини м. Біла Церква» 

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

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

справах дітей міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про міську літературно-мистецьку премію ім. І.С. Нечуя-Левицького 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – 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: 2. Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціального 

забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки 
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ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціальної 

підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження переліку проєктів переможців, які пропонуються до 

фінансування у рамках громадського бюджету на 2021 рік 

 

ДОПОВІДАВ: МОРСЬКИЙ Василь Петрович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., БЕРКУТ С.Г.  

 

Голосували за проєкт № 017, який пропонується до фінансування у рамках громадського 

бюджету на 2021 рік: 

              за   –      22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

за результатами голосування проєкт підтримано. 

 

Голосували за проєкт № 007, який пропонується до фінансування у рамках громадського 

бюджету на 2021 рік: 

              за   –      21 

             проти –    0 

утримались    -     1 

за результатами голосування проєкт підтримано. 

 

Голосували за проєкт № 034, який пропонується до фінансування у рамках громадського 

бюджету на 2021 рік: 

              за   –        7 

             проти –    3 

утримались    -     9 
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за результатами голосування проєкт відхилено. 

 

Голосували за проєкт № 037, який пропонується до фінансування у рамках громадського 

бюджету на 2021 рік: 

              за   –      17 

             проти –    1 

утримались    -     3 

за результатами голосування проєкт підтримано. 

 

ВИСТУПИЛИ: БЕРКУТ С.Г., ДИКИЙ Г.А., КОСТЮЧЕНКО Р.А. 

Голосували за проєкт № 028, який пропонується до фінансування у рамках громадського 

бюджету на 2021 рік: 

              за   –      21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

за результатами голосування проєкт підтримано. 

 

Голосували за проєкт № 013, який пропонується до фінансування у рамках громадського 

бюджету на 2021 рік: 

              за   –      22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

за результатами голосування проєкт підтримано. 

 

Голосували за проєкт № 009, який пропонується до фінансування у рамках громадського 

бюджету на 2021 рік: 

              за   –      22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

за результатами голосування проєкт підтримано. 

 

Протокольне доручення: департаменту житлово-комунального господарства міської 

ради – при виготовленні та встановленні малих архітектурних форм (міні-скульптурок 

символів історичних подій Білої Церкви) на території м. Біла Церква врахувати думку 

істориків міста та попередньо розглянути проєкти на засіданні архітектурно-містобудівної 

ради при управлінні містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: МОРСЬКИЙ В.П., БЕРКУТ С.Г., ДИКИЙ Г.А., КОСТЮЧЕНКО Р.А. 

Голосували за проєкт № 005, який пропонується до фінансування у рамках громадського 

бюджету на 2021 рік: 

              за   –      21 

             проти –    0 

утримались    -     1 

за результатами голосування проєкт підтримано. 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., БЕРКУТ С.Г., КОСТЮЧЕНКО Р.А., МЕПАРІШВІЛІ Х.Н. 

Голосували за проєкт № 038, який пропонується до фінансування у рамках громадського 

бюджету на 2021 рік: 

              за   –      22 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

за результатами голосування проєкт підтримано. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням проєкту № 034 громадського 

бюджету на 2021 рік: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 23 червня 2020 року № 331 «Про ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку й учнів» 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 23 червня 2020 року № 332 «Про заходи щодо підготовки та 

організованого початку 2020/2021 навчального року в м. Білій Церкві» 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін в додаток 4 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 вересня 2020 року № 537 «Про мережу 

закладів освіти м. Біла Церква на 2020/2021 навчальний рік» 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ПЕТРИК Ю.Ф. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про мережу закладів освіти комунальної власності населених пунктів сільської 

місцевості Білоцерківської міської територіальної громади на ІІ семестр 

2020/2021 навчального року 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ПЕТРИК Ю.Ф. - запропонував доповнити пункт 5 проєкту 

рішення словами та цифрами «та застосовується з 1 січня 2021 року» 

 

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

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про схвалення проєкту комплексної програми Білоцерківської міської ради з 

організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову 

службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до 

призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді 

на 2021 рік 

 

ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович –  начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження у новій редакції додатку 2 до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09 серпня 2016 року № 337 «Про координаційну раду з питань 

розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Білоцерківської міської 

ради» 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

- запропонувала розглянути заяви, що надійшли до виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради про включення до складу Координаційної ради після 

оприлюднення проєкту рішення. 

 

Голосували за пропозицію виключити зі складу Координаційної ради 



10 

та включити до складу Координаційної ради 

              за   –      21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

за результатами голосування пропозицію підтримано. 

 

Голосували за пропозицію включити до складу Координаційної ради 

              за   –      21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

за результатами голосування пропозицію підтримано. 

 

Голосували за пропозицію включити до складу Координаційної ради 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

за результатами голосування пропозицію підтримано. 

 

Голосували за пропозицію включити до складу Координаційної ради 

              за   –        8 

             проти –    1 

утримались    -     7 

за результатами голосування пропозицію відхилено. 

 

Голосували за пропозицію включити до складу Координаційної ради 

              за   –        8 

             проти –    1 

утримались    -     9 

за результатами голосування пропозицію відхилено. 

 

Голосували за пропозицію включити до складу Координаційної ради 

              за   –      21 

«Чустіль 

  Оксана Петрівна 

- перший заступник начальника Білоцерківської об’єднаної                                                          

державної податкової інспекції ДФС в Київської області (за 

згодою);» 

«Руденко 

  Роман Анатолійович 

- фізична особа-підприємець (за згодою);» 

« Голотюк 

   Тетяна Анатоліївна 

- депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

планування соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів (за згодою);» 

« Габріадзе 

   Валерій Зурабієвич 

 

- фізична особа-підприємець (за згодою);» 

« Абрамова 

   Олена Володимирівна 

- фізична особа-підприємець (за згодою);» 

« Кукліс 

   Олена Вікторівна 

- голова Білоцерківської міської профспілкової організації 

профспілки працівників сфери підприємництва;» 

« Лентюгов 

    Андрій Вячеславович 

- фізична особа-підприємець (за згодою);» 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

за результатами голосування пропозицію підтримано. 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.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. 

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. 

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. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за       –  18 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 11. 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: 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. 

КОСТЮЧЕНКО 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. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження фінансових планів на 2021 рік комунальних некомерційних 

підприємств Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОСТЮЧЕНКО Р.А., ДИКИЙ Г.А., КУХ Ю.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 13 вересня 

2016 року № 386 «Про експертну комісію виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради» 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

- 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       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про вповноваження експертної комісії виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради на приймання документів, що нагромадилися під час діяльності 

Вільнотарасівської сільської ради, Глушківської сільської ради, Дроздівської 

сільської ради, Пилипчанської сільської ради, Піщанської сільської ради, 

Сидорівської сільської ради, Терезинської селищної ради, Томилівської 

сільської ради, Храпачанської сільської ради, Шкарівської сільської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. 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) 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КОСТЮЧЕНКО Р.А., ЛИТВИН О.М., ПАСТУШЕНКО В.Б., 

МУЗИКА В.Р., ОРЛЮК М.В., КОСТИНА О.В., БЕРКУТ С.Г., 

ШЕВЧЕНКО О.С. – запропонувала: 

- в пункті 2.1 проєкту рішення графу № з/п 8 таблиці доповнити словами «(вул. Івана 

Кожедуба («Даніком»))»; 
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- в пункті 2.3 проєкту рішення в графі № з/п 20 таблиці слова «с. Шкарівка» замінити 

словами «Житловий масив Таращанська»; 

- в пункті 2.3 проєкту рішення в графі № з/п 22 таблиці слова «с. Сидори 

(с. Володимирівка - с. Дрозди - с. Мазепинці)» замінити словами «вул. Сквирське шосе»; 

- в пункті 2.3 проєкту рішення в графі № з/п 24 таблиці слова «с. Скребиші (с. Глушки 

- с. Храпачі)» замінити словами «вул. Київська»; 

- в пункті 2.3 проєкту рішення в графі № з/п 26 таблиці слова «с. Городище 

(с. Глибочка- с. Пилипча)» замінити словами «Житловий масив Піщаний»; 

- в пункті 2.3 проєкту рішення в графі № з/п 28 таблиці слова «с. Піщана» замінити 

словами «вул. Івана Кожедуба («Хімбуд»)»; 

- в пункті 2.3 проєкту рішення в графі № з/п 30 таблиці слова «с. Гайок ( с. Терезине - 

с. Вільна Тарасівка)» замінити словами «вул. Сухоярська («Сфера Авто»)»; 

- в пункті 2.3 проєкту рішення в графі № з/п 32 таблиці слова «с. Томилівка» замінити 

словами «Автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)». 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Шевченко О.С.: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про укладання договорів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в населених пунктах, що входять до Білоцерківської 

міської територіальної громади 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОТУШЕНКО М.А., ДИКИЙ Г.А., БЕРКУТ С.Г., ОРЛЮК М.В., 

КОСТЮЧЕНКО Р.А., ШЕВЧЕНКО О.С. – запропонувала: 

- в пункті 1.2. проєкту рішення слова «с. Шкарівка» замінити словами «Житловий 

масив Таращанський»; 

- в пункті 1.4. проєкту рішення слова «с. Сидори (с. Володимирівка – с. Дрозди – с. 

Мазепинці)» замінити словами «вул. Сквирське шосе»; 

- в пункті 1.6. проєкту рішення слова «с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі)» замінити 

словами «вул. Київська»; 

- в пункті 1.8. проєкту рішення слова «с. Городище (с. Глибочка – с. Пилипча)» 

замінити словами «Житловий масив Піщаний»; 

- в пункті 1.10. проєкту рішення слова «с. Піщана» замінити словами «вул. Івана 

Кожедуба («Хімбуд»)»; 

- в пункті 1.12. проєкту рішення слова «с. Гайок (с. Терезине – с. Вільна Тарасівка)» 

замінити словами «вул. Сухоярська («Сфера Авто»)»; 

- в пункті 1.14. проєкту рішення слова «с. Томилівка» замінити словами 

«Автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)». 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Шевченко О.С.: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 



14 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про інвестиційні зобов’язання щодо оновлення рухомого складу автобусів 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., БЕРКУТ С.Г., КОСТЮЧЕНКО Р.А., КОТУШЕНКО М.А., 

ПАСТУШЕНКО В.Б., ШВЕЦЬ С.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про зміну адреси житлового будинку № 47 по вул. Котляревського в м. Біла 

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

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БЕРКУТ С.Г., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою 

гр. Капітоненка Р.А. 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БЕРКУТ С.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою 

гр. Мусієнка О.С. 
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ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою 

гр. Тихоненка К.І. 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви автосервісної філії «Сфера-Авто» приватного акціонерного 

товариства «Українська автомобільна корпорація» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, 20 (конструкція № 

1) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БЕРКУТ С.Г., ДИКИЙ Г.А.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви автосервісної філії «Сфера-Авто» приватного акціонерного 

товариства «Українська автомобільна корпорація» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, 20 (конструкція № 

2) 
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ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БЕРКУТ С.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Олеся Гончара, в районі житлового будинку № 22 

по вул. Вокзальній) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АРІТЕЙЛ» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (площа 

Соборна, 11-А) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 20) 
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ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 89) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 78) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Ярмаркова, в районі перехрестя з вул. Шолом-Алейхема) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КОТУШЕНКО М.А., БЕРКУТ С.Г.  
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    2 

             проти –    9 

утримались    -     8 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 77) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект 

Князя Володимира, в районі будинку № 146) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БЕРКУТ С.Г., ДИКИЙ Г.А., КОСТЮЧЕНКО Р.А., ОРЛЮК М.В., 

РУДЕНКО Р.А., ДІДИК П.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    2 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Білопол Романа Леонідовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

(вул. Київська в районі перехрестя з вул. Сквирське шосе) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 



19 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження протоколу комісії з питань надання бюджетних коштів на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

 

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

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БЕРКУТ С.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Татієнко Т.К. стосовно її малолітнього сина Татієнка Є.І. 

 

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

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БЕРКУТ С.Г., ОРЛЮК М.В., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання малолітньому Сірошу Н.М. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та  захист його особистих прав 

 

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

справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 36. Про доцільність зарахування на цілодобове перебування малолітнього 

Папченка Михайла Юрійовича в комунальний заклад Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» 

 

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

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БЕРКУТ С.Г., МЕПАРІШВІЛІ Х.Н., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

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

справах дітей міської ради 

- запропонував доповнити проєкт рішення пунктами: 

«14. Дозволити Трохимцю Олександру Михайловичу та Трохимець Тетяні 

Олександрівні, котрі діють від імені їх малолітнього сина Трохимця Артема Олександровича, 

22 листопада 2007 року народження, продаж належної йому на праві спільної часткової 

власності 1/5 частки двокімнатної квартири загальною площею 44,80 кв.м. за адресою: вул. 

Турчанінова, буд. 29, кв. 50, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного 

придбання на ім’я малолітнього Трохимця А.О. 1/5 частку трикімнатної квартири загальною 

площею 68,6 кв.м. за адресою: вул. Січневий прорив, буд. 33-Б, кв. 32, м. Біла Церква, Київська 

область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків. 

15. Дозволити Акімову Євгенію Валерійовичу та Акімовій Наталії Валентинівні, котрі 

діють від імені їх малолітньої дочки Акімової Софії Євгеніївни, 06 травня 2014 року 

народження, продаж належної їй на праві спільної часткової власності 1/2 частки 

однокімнатної квартири загальною площею 35,0 кв.м. за адресою: вул. Щорса (нині Івана 

Мазепи), буд. 85а, кв. 114, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного придбання 

на ім’я малолітньої Акімової С. Є. 1/2 частку двокімнатної квартири загальною площею 47,6 

кв.м. за адресою: вул. Дачна, буд. 44, кв. 118, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків. 

16. Дозволити Турченко Віті Володимирівні продаж 17/100 часток житлового будинку 

загальною площею 184,0 кв.м. за адресою: вул. Панфілова, буд. 26, м. Біла Церква, Київська 

область, в якому зареєстровані малолітні Волинець Анастасія Андріївна, 26 травня 2006 року 

народження та Смілянець Валерія Юріївна, 23 грудня 2007 року народження, за умови, що 

після укладення договору купівлі-продажу малолітні і надалі залишаться зареєстровані за цією 

ж адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітніх покласти на їх батьків.» 

- відповідно пункти 14-17 проєкту рішення вважати пунктами 17-20. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Махаринського Г.В.: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


