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П Р О Т О К О Л   № 04 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           29 січня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні – 12 осіб: 

 

1.  Кошель В.О. - в.о. міського голови 

2.  Гнатюк В.В. - заступник міського голови 

3.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

4.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

7.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

11.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Дикий Г.А., Поляруш О.О., Кандауров С.М., Маршалок В.А., Мельниченко Г.В.,              

Олійник О.О., Островерх В.П.,  Ребенко С.А., Усенко Я.В. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій 

 

Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування міської ради; 

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

Загородня Г.І. -начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах 

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

Карпенко О.О. -начальник управління економіки міської ради; 

Кисельова В.М. - начальник служби у справах дітей міської ради; 

Коросько В.М. - заступник начальника управління - начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління з питань молоді та спорту 

міської ради;  

Павлова С.В. –  начальник управління містобудування та архітектури міської ради; 

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

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

ради; 

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

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання – в.о. міського голови Кошель В.О. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради Постівий С.О. 

 

Відповідно до ст.53 Закону «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 проголосували одноголосно. 

 

В.о. міського голови Кошель В.О. запропонував включити до порядку денного 1 

питання: 

 

-Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, які фінансуються за  рахунок залишку 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква, що зберігаються на рахунках 

загального фонду  місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за    –    11 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про затвердження спільного річного календарного плану проведення громадських 

обговорень з питань охорони громадського порядку у місті Біла Церква на 2019 рік 

Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

2.  Про затвердження заходів та плану дій з підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2019 році в місті Біла Церква 
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3.  Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного 

бюджету 

4.  Про видалення зелених насаджень по вул. Театральна, 5 

5.  Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, які фінансуються за рахунок залишку 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква, що зберігаються на 

рахунках загального фонду  місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року  

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

6.  Про присудження міської молодіжної літературно -мистецької премії імені М.С. 

Вінграновського за 2018 рік 

Доповідає: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - заступник начальника управління - 

начальник відділу з питань фізичної культури та 

спорту управління з питань молоді та спорту міської 

ради 

7.  Про затвердження штатних розписів виконавчих органів Білоцерківської міської ради з 

04 лютого 2019 року 

Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

8.  Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

Доповідає: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник  управління економіки міської 

ради 

9.  Про встановлення розміру допомоги на поховання 

10.  Про затвердження переліку платних соціальних послуг, які надаються комунальною 

установою Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних 

послуг» 

11.  Про затвердження положення про комісію зі звільнення від плати за надання соціальних 

послуг 

12.  Про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи Білоцерківської 

міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг» 
Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

13.  Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування населення 

Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського  

харчування міської ради 

14.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Богдана Хмельницького, 39) 

15.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярмаркова, 19) 

16.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пасічник Олени Григорівни щодо надання 

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

будинку № 146 по вул. Шевченка) 

17.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пасічник Олени Григорівни щодо надання 

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

навпроти пам’ятного знаку «Літак») 

18.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Римар Марини Орестівни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Богдана Хмельницького, 9) 
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19.  Про розгляд заяви автосервісної філії «Сфера-Авто» приватного акціонерного товариства 

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

зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі перехрестя з вул. Осипенко) 

20.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Бондар Олени Анатоліївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, на перехресті з вул. 

Сухоярська, з боку кладовища) 

21.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Маршалок Владислава Вадимовича щодо 

надання дозволу розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, 50) 

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

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Вокзальна, 22) 

23.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пасічник Олени Григорівни щодо надання 

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

навпроти індивідуального житлового будинку № 70 по вулиці Надрічна) 

24.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пасічник Олени Григорівни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в районі зупинки 

заводу ГТВ в напрямку руху до центру міста) 

25.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пасічник Олени Григорівни щодо надання 

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

перехрестя з вул. Спартаківською) 

26.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Тітова Андрія Валерійовича щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, 33) 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

27.  Про вирішення судового спору щодо визнання дітей такими, що втратили право на 

користування житлом  

28.  Про вирішення судового спору щодо визнання малолітніх дітей такими, що втратили право 

на користування житлом  

29.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Коцупала Олександра 

Станіславовича стосовно його малолітнього сина Коцупала Владислава Олександровича  

30.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Сидорця Віталія 

Борисовича стосовно його малолітнього сина Сидорця Максима Віталійовича  

31.  Про звільнення Саутіної Галини Андріївни від здійснення повноважень піклувальника 

32.  Про надання  неповнолітній Саутіній Вікторії Олександрівні статусу дитини-сироти та 

захист її житлових прав 

33.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця 

проживання дитини 

34.  Про надання малолітній Єніш Милані Валеріївні статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  

35.  Про надання малолітньому Дзюбі Івану Володимировичу статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  

36.  Про надання малолітньому Коваленку Ярославу Володимировичу статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та захист його особистих прав 

37.  Про надання неповнолітній Арент Марії Володимирівні статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження спільного річного календарного плану проведення 

громадських обговорень з питань охорони громадського порядку у місті Біла 

Церква на 2019 рік 
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ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ВИННИЧЕНКО С.О., ГРИНЕНКО Ю.А. 

  

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження заходів та плану дій з підготовки до пропуску льодоходу, 

повені та паводків у 2019 році в місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ВИННИЧЕНКО С.О. – запропонував в додатку до проекту 

рішення встановити термін виконання до 20 лютого 2019 року.  

 

Голосували за пропозицію Винниченка С.О.: 

              за   –        2 

             проти –    1 

утримались    -     7 

за результатами голосування - пропозицію не підтримано. 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з державного бюджету 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       4 

             проти –   2 

утримались    -    5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про видалення зелених насаджень по вул. Театральна, 5 
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ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛІЩУК С.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, які фінансуються за рахунок 

залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій м. Біла 

Церква, що зберігаються на рахунках загального фонду місцевого бюджету 

станом на 01 січня 2019 року 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ГРИНЕНКО Ю.А., ПОСТІВИЙ С.О.,         

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про присудження міської молодіжної літературно -мистецької премії імені 

М.С. Вінграновського за 2018 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - заступник начальника управління - 

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту 

управління з питань молоді та спорту міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження штатних розписів виконавчих органів Білоцерківської 

міської ради з 04 лютого 2019 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з 

питань служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

 

ДОПОВІДАЛА: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про встановлення розміру допомоги на поховання 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження переліку платних соціальних послуг, які надаються 

комунальною установою Білоцерківської міської ради «Територіальний 

центр надання соціальних послуг» 

 

ДОПОВІДАЛА:  ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ПОЛІЩУК С.М.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження положення про комісію зі звільнення від плати за надання 

соціальних послуг 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

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

«Про запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

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

ПОЛІЩУК С.М., ГНАТЮК В.В. – запропонував додаток 2 проекту рішення доповнити 

словами: 

 

«Поліщук 

  Станіслав Михайлович 

- член виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, 

приватний підприємець; » 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     1 

Заступник міського голови Литвиненко К.С. попросила врахувати її голос «за» 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних 

послуг» 

 

ДОПОВІДАЛА:  ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОЛІЩУК С.М., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., АНТОНЮК М.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

 

ДОПОВІДАЛА:  БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОЛІЩУК С.М., ПОСТІВИЙ С.О. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Богдана 

Хмельницького, 39) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

 

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ПОЛІЩУК С.М., ГНАТЮК В.В., КОШЕЛЬ В.О. - 

протокольне доручення: управлінню містобудування та архітектури міської ради 

(Павлова С.В.), юридичному управлінню міської ради (Швець С.С.) розробити проект 

нормативно-правового акту щодо можливості забезпечення реалізації Концепції 

розміщення зовнішньої реклами в місті Біла Церква, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради № 554-28-VII від 23 березня  2017 року. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        3 

             проти –    1 

утримались    -     8 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення  не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярмаркова, 19) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОЛІЩУК С.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пасічник Олени Григорівни 

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

Князя Володимира, навпроти будинку № 146 по вул. Шевченка) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 



10 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        1 

             проти –    2 

утримались    -     9 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пасічник Олени Григорівни 

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

Князя Володимира, навпроти пам’ятного знаку «Літак») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Римар Марини Орестівни щодо 

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

Хмельницького, 9) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        1 

             проти –    0 

утримались    -   10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви автосервісної філії «Сфера-Авто» приватного акціонерного 

товариства «Українська автомобільна корпорація» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі перехрестя з 

вул. Осипенко) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        0 

             проти –    0 

утримались    -    11 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Бондар Олени Анатоліївни 

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

Київська, на перехресті з вул. Сухоярська, з боку кладовища) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОЛІЩУК С.М., ГНАТЮК В.В., КОШЕЛЬ В.О., ПАВЛОВА С.В. - 

запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Бондар Олені Анатоліївні у наданні дозволу 

на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років у зв’язку з не погодженням 

приватного акціонерного товариства «КИЇВОБЛЕНЕРГО» Білоцерківського районного 

підрозділу  встановлення спеціальної металевої конструкції типу «біг-борд», розміром 

рекламного поля 3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 18,0 кв. м, розміщеної за адресою: 

вул. Київська, в районі перехрестя з вул. Сухоярська, з боку кладовища через проходження 

електромереж, що підтверджується висновком № 26 від 23 січня 2019 року, у відповідності до 

п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та та абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»». 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В. 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Маршалок Владислава 

Вадимовича щодо надання дозволу розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Київська, 50) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         2 

             проти –     0 

утримались    -    10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-

Аутдор» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Вокзальна, 22) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» у наданні 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років у зв’язку з 
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встановленням, що спеціальна металева конструкція типу «біг-борд», розміром рекламного 

поля 3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 36,0 кв. м, розміщена за адресою: вул. 

Вокзальна, 22 знаходиться в санітарно-захисній зоні централізованих мереж водопостачання 

та водовідведення, які знаходяться на балансі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», що 

підтверджується висновком № 1-04/23-137 від 18 січня 2019 року, у відповідності до п. 16, 41, 

43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та та абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності»». 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В. 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пасічник Олени Григорівни 

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

Князя Володимира, навпроти індивідуального житлового будинку № 70 по 

вулиці Надрічна) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ГНАТЮК В.В., ПОСТІВИЙ С.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пасічник Олени Григорівни 

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

Леваневського, в районі зупинки заводу ГТВ в напрямку руху до центру міста) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         0 

             проти –     1 

утримались    -    10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пасічник Олени Григорівни 

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

Олександрійський, в районі перехрестя з вул. Спартаківською) 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Тітова Андрія Валерійовича 

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

Київська, 33) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         0 

             проти –     1 

утримались    -    11 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про вирішення судового спору щодо визнання дітей такими, що втратили 

право на користування житлом 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  АНТОНЮК М.А. – запропонував доповнити п.1 проекту рішення словами: «з 

урахуванням інтересів дітей» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А.: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 28.  Про вирішення судового спору щодо визнання малолітніх дітей такими, що 

втратили право на користування житлом 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

– запропонувала доповнити п.1 проекту рішення словами: «з урахуванням інтересів 

дітей» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кисельової В.М.: 

              за   –      12 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Коцупала Олександра Станіславовича стосовно його малолітнього сина 

Коцупала Владислава Олександровича 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ПОСТІВИЙ С.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Сидорця 

Віталія Борисовича стосовно його малолітнього сина Сидорця Максима 

Віталійовича 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про звільнення Саутіної Галини Андріївни від здійснення повноважень 

піклувальника 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання  неповнолітній Саутіній Вікторії Олександрівні статусу дитини-

сироти та захист її житлових прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення місця проживання дитини 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про надання малолітній Єніш Милані Валеріївні статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ПОЛІЩУК С.М., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання малолітньому Дзюбі Івану Володимировичу статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання малолітньому Коваленку Ярославу Володимировичу статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, та захист його особистих прав 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про надання неповнолітній Арент Марії Володимирівні статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 38.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

В.о. міського голови                                                                             В. Кошель 

 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 

 


