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засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          28 січня 2020 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  14 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

3.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

5.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

7.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

9.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

10.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

11.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

12.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

13.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Савчук В.П., Гриненко Ю.А., Денисенко О.М.  



2 

 

Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Антонюк М.А. - радник міського голови; 

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

населення і громадського харчування міської ради; 

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

«Муніципальна варта»; 

Гавриляко Ю.О. - в.о. начальника управління адміністративних послуг міської ради; 

Дишлюк В.О. - в.о. начальника служби у справах дітей міської ради; 

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

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

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

Морський В.П. - начальник відділу енергоефективності міської ради; 

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

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

Пелех М.І. - начальник Білоцерківського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області; 

Ротаєнко Н.В. - заступник начальника управління – начальник відділу правового 

забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради 

та її виконавчих органів юридичного управління міської ради; 

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

ради; 

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

Улютін В.І. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міська служба замовника». 

 

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    –    11 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПЕЛЕХ М.І. 

 

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

 

- Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською 

діяльністю підприємств комунальної власності міста 
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- Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання поворотної фінансової допомоги 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про звіт управління адміністративних послуг міської ради по роботі зі зверненнями 

громадян 

Доповідає: ГАВРИЛЯКО Юрій Олександрович – в. о. начальника управління 

адміністративних послуг міської ради 

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

Вінграновського за 2019 рік 

Доповідає: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник управління у справах молоді та спорту міської 

ради 
3.  Про зміни в штатному розписі управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради 

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

служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород міської ради 

4.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 14 

січня 2020 року № 05 «Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 24 липня 2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» (зі 

змінами) на складання протоколів про адміністративні правопорушення» шляхом 

викладення його в новій редакції» 

Доповідає: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович – начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради 

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

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста  

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

6.  Про затвердження складу комісії по перевірці технічного стану будинків малосімейного 

типу в м. Біла Церква 

7.  Про затвердження  Переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок залишку субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква, станом на 01 січня 2020 року 

8.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

9.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання поворотної фінансової 

допомоги комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міська служба 

замовника»  

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

10.  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 
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11.  Про присвоєння адреси об’єкту незавершеного будівництва за заявою фізичної особи-

підприємця Чумака Максима Геннадійовича 

12.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою фізичної особи-підприємця 

Григоренка Володимира Дмитровича 

13.  Про розгляд заяви гр. Павленка В.Ф. про переведення садового будинку № 52-А в 

Товаристві садівників і городників «Першотравневець» Білоцерківської міської спілки 

садівників і городників в місті Біла Церква в жилий будинок 

14.  Про розгляд заяви гр. Віщанської К.С. про переведення садового будинку № 8 в 

Товаристві садівників і городників «Ветеран» Білоцерківської міської спілки садівників і 

городників по пров. Карбишева, 23 в місті Біла Церква в жилий будинок 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

15.  Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської ради про 

підтвердження місця проживання дитини Пінчук Анни Єгорівни, для її тимчасового 

виїзду за межі України 

16.  Про вибуття малолітніх дітей з комунального закладу Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» та передачу їх батькові 

17.  Про визначення місця проживання малолітньої дитини Доредоренка Д.В. 

18.  Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

19.  Про захист особистих прав  малолітньої Оляновської Е.М. 

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

проживання  дитини 

21.  Про надання до суду висновку щодо розв'язання спору про  виселення дитини, зняття 

дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням 

22.  Про надання малолітній Руденко М.В. статусу дитини, позбавленої  батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

23.  Про надання неповнолітній Мошковській А.О. статусу дитини-сироти та призначення 

піклувальника над нею 

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

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

Доповідає: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт управління адміністративних послуг міської ради по роботі зі 

зверненнями громадян 

 

ДОПОВІДАВ: ГАВРИЛЯКО Юрій Олександрович – в. о. начальника управління 

адміністративних послуг міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ДИКИЙ Г.А., ОЛІЙНИК А.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про присудження міської молодіжної літературно-мистецької премії імені  

М.С. Вінграновського за 2019 рік 

 

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

спорту міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про зміни в штатному розписі управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради 

 

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

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 14 січня 2020 року № 05 «Про внесення змін в додаток до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 24 липня 2018 року № 329 «Про 

уповноваження посадових осіб комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Муніципальна варта» (зі змінами) на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення» шляхом викладення його в новій редакції» 

 

ДОПОВІДАВ: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович – начальник загального відділу виконавчого 

комітету міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., УЛЮТІН В.І. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження складу комісії по перевірці технічного стану будинків 

малосімейного типу в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження  Переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок залишку 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій м. Біла Церква, 

станом на 01 січня 2020 року 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОСТРОВЕРХ В.П., ОЛІЙНИК А.О. – запропонувала в усіх випадках в проекті 

рішення слово «Кодексу» замінити на «кодексу» 
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Олійник А.О.: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання поворотної 

фінансової допомоги комунальному підприємству Білоцерківської міської 

ради «Міська служба замовника» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. 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: КРАВЕЦЬ А.В., ОЛІЙНИК А.О., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., ЛИТВИНЕНКО К.С., 

ДИКИЙ Г.А. – протокольне доручення:  

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» здійснювати 

контроль за дотриманням режиму роботи закладами побутового обслуговування населення, 

зазначеним у пунктах: 

1.5. Фізичній особі-підприємцю Янковому Вадиму Миколайовичу у коворкінговому центрі за 

адресою: м. Біла Церква, вул. Карбишева, 61 з 08-00 до 22-00, без перерви та вихідних. 

1.6. Фізичній особі-підприємцю Янковому Вадиму Миколайовичу у коворкінговому центрі за 

адресою: м. Біла Церква, вул. Нагірна, 2 з 08-00 до 22-00, без перерви та вихідних. 

1.7. Фізичній особі-підприємцю Янковому Вадиму Миколайовичу у коворкінговому центрі за 

адресою: м. Біла Церква, вул. Таращанська, 155-а з 08-00 до 22-00, без перерви та вихідних. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про присвоєння адреси об’єкту незавершеного будівництва за заявою 

фізичної особи-підприємця Чумака Максима Геннадійовича 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.. МАРШАЛОК В.А., ОЛІЙНИК А.О. – запропонувала в 

преамбулі проекту рішення слово «Порядку» замінити на слово «порядку» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Олійник А.О.: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою фізичної особи-

підприємця Григоренка Володимира Дмитровича 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ОЛІЙНИК А.О. - запропонувала в преамбулі 

проекту рішення слово «Порядку» замінити на слово «порядку» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Олійник А.О.: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про розгляд заяви гр. Павленка В.Ф. про переведення садового будинку № 52-

А в Товаристві садівників і городників «Першотравневець» Білоцерківської 

міської спілки садівників і городників в місті Біла Церква в жилий будинок 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О., КРАВЕЦЬ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., КОЗИРЄВ П.Г., 

ПОЛЯРУШ О.О., МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А. підвів підсумки 

обговорення проекту рішення виконавчого комітету – зняти з розгляду 

порядку денного проект рішення 

 

Голосували за зняття з розгляду порядку денного проекту рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення знятий з розгляду порядку 

денного. 
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СЛУХАЛИ: 14. Про розгляд заяви гр. Віщанської К.С. про переведення садового будинку № 

8 в Товаристві садівників і городників «Ветеран» Білоцерківської міської 

спілки садівників і городників по пров. Карбишева, 23 в місті Біла Церква в 

жилий будинок 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ОЛІЙНИК А.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ДИКИЙ Г.А. 

підвів підсумки обговорення проекту рішення виконавчого комітету – зняти 

з розгляду порядку денного проект рішення 

 

Голосували за зняття з розгляду порядку денного проекту рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення знятий з розгляду порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Пінчук Анни Єгорівни, 

для її тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про вибуття малолітніх дітей з комунального закладу Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» та передачу їх 

батькові 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛИТВИНЕНКО К.С., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ДИКИЙ Г.А. – протокольне 

доручення:  

службі у справах дітей Білоцерківської міської ради здійснювати контроль щодо супроводу 

сім’ї Папченка Юрія Ігоровича та Коваленко Яни Володимирівни з метою підвищення їх 

батьківського потенціалу, формування навичок відповідального батьківства та надання інших 

соціальних послуг родині. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про визначення місця проживання малолітньої дитини Доредоренка Д.В. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про захист особистих прав  малолітньої Оляновської Е.М. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ЛИТВИНЕНКО К.С., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення місця проживання  дитини 
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ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ЛЕНТЮГОВ А.В., ОЛІЙНИК А.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання до суду висновку щодо розв'язання спору про  виселення дитини, 

зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання малолітній Руденко М.В. статусу дитини, позбавленої  

батьківського піклування, та захист її особистих прав 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КРАВЕЦЬ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання неповнолітній Мошковській А.О. статусу дитини-сироти та 

призначення піклувальника над нею 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в. о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., РОТАЄНКО Н.В., ВЛАСЕНКО В.В., ЛИТВИНЕНКО К.С., 

КОЗИРЄВ П.Г., МАРШАЛОК В.А., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., КРАВЕЦЬ А.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


