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Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  14 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

4.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

6.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

7.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

8.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

9.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

10.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

11.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

12.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

13.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Кравець А.В., Литвиненко К.С., Фастівський В.П. 
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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; 

Гадіяк Л.В. – в. о. начальника управління охорони здоров’я міської ради; 

Гребенюк Р.І. – начальник управління комунальної власності та концесії міської 

ради; 

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

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

Колотницька А.В. – в. о. директора департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради; 

Мартинюк С.І. - депутат Білоцерківської міської ради; 

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

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

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

Шевченко О.С. – начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради; 

Яхновський О.В. – житель міста Біла Церква. 

 

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    –    13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Заступник міського голови Поляруш О.О. запропонував включити до порядку денного 1 

питання: 

 

- Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування міста Білої Церкви № 13, № 16 

 

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: 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про затвердження Порядку обліку і видачі посвідчень та нарукавних пов’язок членів 

громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Біла Церква 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

2.  Про встановлення тарифу на теплову енергію з використанням альтернативних джерел 

енергії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного  чи місцевого бюджету (військові містечка 

№№ 1, 3, 30), та для потреб населення військових містечок №№ 1, 3 м. Біла Церква 

3.  Про перепоховання останків померлої Чернищук Х.В. 

4.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

на території кладовищ «Старокиївське», «Старозарічанське» та «Сухий Яр» в м. Біла 

Церква 

5.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в. о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

6.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна 

поліклініка» 

7.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня № 1» 

8.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня № 2» 

9.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня №3» 

10.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня № 4» 

11.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» 

12.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» 

13.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське 

патологоанатомічне бюро» 

14.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий 

будинок» 

Доповідає: ГАДІЯК Людмила Василівна – в. о. начальника управління охорони здоров’я 

міської ради 

15.  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 
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16.  Про внесення змін до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, шляхом викладення 

його в новій редакції 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

17.  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 

18.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Донченко О.В. 

19.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою приватного підприємства «Посуд-

БЦ» 

20.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою релігійної громади Української  

православної церкви м. Біла Церква (Парафії Різдва Христового) 

21.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою управління комунальної 

власності та  концесії Білоцерківської міської ради 

22.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-Сервіс» щодо 

анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Січневого прориву, 

в районі житлового будинку № 27) 

23.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-Сервіс» щодо 

анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Павліченко, в 

районі житлового будинку № 26) 

24.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-Сервіс» щодо 

анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, в 

районі житлового будинку № 40-Б) 

25.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-Сервіс» щодо 

анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Турчанінова, в 

районі житлового будинку № 14) 

26.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-Сервіс» щодо 

анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, в 

районі кладовища) 

27.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Мартинюка Сергія Івановича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в 

районі житлового будинку № 30) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 10) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, в районі зупинки громадського 

транспорту «кладовище «Сухий Яр») 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

30.  Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування міста Білої Церкви № 13, № 16 

Доповідає: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

31.  Про визначення порядку участі Яхновського О.В. у вихованні та особистому спілкуванні 

з його малолітньою дочкою Яхновською М.О. 

32.  Про вирішення судового спору щодо визнання малолітньої дитини такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням 
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33.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Єлізарова А.Є. 

стосовно його малолітнього сина Єлізарова Н.А. 

34.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Макарук Ю.О. 

стосовно її малолітніх дітей 

35.  Про доцільність влаштування малолітнього Кулеши Д.К. в спеціальний навчальний 

заклад 

36.  Про надання до суду висновку про способи участі Солярика Д.П. у вихованні 

малолітнього сина 

37.  Про неможливість передачі дитини для подальшого виховання батьку 

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

конфліктів 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

40.  Про звіт Білоцерківського психоневрологічного інтернату про роботу комісії з питань 

використання коштів недієздатних та неповнолітніх підопічних за 2019 рік 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Порядку обліку і видачі посвідчень та нарукавних пов’язок 

членів громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Біла 

Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

- запропонувала пункт 5 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«5. Направити рішення до відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи 

управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Київській 

області та рекомендувати призупинити видачу дозволів на придбання/зберігання пристрою 

для відстрілу гумових куль за посвідченнями, які були видані Білоцерківською міською радою 

та її виконавчими органами до 01 березня 2020 року.» 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г. 

 

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: 2. Про встановлення тарифу на теплову енергію з використанням альтернативних 

джерел енергії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для 

потреб установ та організацій, що фінансуються з державного  чи місцевого 

бюджету (військові містечка №№ 1, 3, 30), та для потреб населення військових 

містечок №№ 1, 3 м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в. о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про перепоховання останків померлої Чернищук Х.В. 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в. о. директора 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: 4. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості на території кладовищ «Старокиївське», «Старозарічанське» та 

«Сухий Яр» в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в. о. директора 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: 5. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в. о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 



7 

СЛУХАЛИ: 6. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Дитяча стоматологічна поліклініка» 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – в. о. начальника управління охорони здоров’я 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ОЛІЙНИК А.О. – запропонувала в пункті 1 проекту рішення 

слово «січня» замінити на слово «квітня» 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ДЕНИСЕНКО О.М., 

ЛЕНТЮГОВ А.В., МАРШАЛОК В.А., САВЧУК В.П., ДИКИЙ Г.А. – 

оголосив перерву в засіданні виконавчого комітету міської ради 

 

Продовження засідання виконавчого комітету міської ради 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 1» 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 2» 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3» 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 4» 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський пологовий будинок» 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – в. о. начальника управління охорони здоров’я 

міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. підвів підсумки обговорення проектів рішень виконавчого 

комітету – зняти з розгляду порядку денного проекти рішень з порядковими 

номерами 7-14 

 

Голосували за зняття з розгляду порядку денного проектів рішень виконавчого комітету з 

порядковими номерами 7-14: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проекти рішень з порядковими номерами 7-14 зняті 

з розгляду порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. 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 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту 

власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, 

шляхом викладення його в новій редакції 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

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

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., ТЕРЕЩЕНКОВ О.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Донченко О.В. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою приватного 

підприємства «Посуд-БЦ» 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував у пункті 1 проекту рішення слова та цифру «№ 4-А по вул. Мережна» 

замінити на слова та цифри «№ 4, корпус 1 по вул. Мережна» 

 

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

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою релігійної громади 

Української  православної церкви м. Біла Церква (Парафії Різдва 

Христового) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою управління 

комунальної власності та  концесії Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-Сервіс» 

щодо анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Січневого прориву, в районі житлового будинку № 27) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-Сервіс» 

щодо анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Павліченко, в районі житлового будинку № 26) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-Сервіс» 

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

Сухоярська, в районі житлового будинку № 40-Б) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-Сервіс» 

щодо анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Турчанінова, в районі житлового будинку № 14) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-Сервіс» 

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

Сухоярська, в районі кладовища) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Мартинюка Сергія Івановича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

(вул. Леваневського, в районі житлового будинку № 30) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 10) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

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

зупинки громадського транспорту «кладовище «Сухий Яр») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування міста Білої Церкви № 13, № 16 

 

ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: САВЧУК В.П., ДИКИЙ Г.А., КОЗИРЄВ П.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 31. Про визначення порядку участі Яхновського О.В. у вихованні та особистому 

спілкуванні з його малолітньою дочкою Яхновською М.О. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЯХНОВСЬКИЙ О.В., ПОЛЯРУШ О.О., САВЧУК В.П., ДИКИЙ Г.А., 

КОЗИРЄВ П.Г., ДЕНИСЕНКО О.М., МАРШАЛОК В.А., ГРИНЕНКО Ю.А., 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ЛЕНТЮГОВ А.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    9 

             проти –    0 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про вирішення судового спору щодо визнання малолітньої дитини такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 33. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Єлізарова А.Є. стосовно його малолітнього сина Єлізарова Н.А. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 34. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Макарук Ю.О. стосовно її малолітніх дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про доцільність влаштування малолітнього Кулеши Д.К. в спеціальний 

навчальний заклад 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ДЕНИСЕНКО О.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання до суду висновку про способи участі Солярика Д.П. у вихованні 

малолітнього сина 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про неможливість передачі дитини для подальшого виховання батьку 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 38. Про надання 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       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. 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       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про звіт Білоцерківського психоневрологічного інтернату про роботу комісії 

з питань використання коштів недієздатних та неповнолітніх підопічних за 

2019 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., МАРШАЛОК В.А., ПОЛЯРУШ О.О., ДИКИЙ Г.А., 

ВЛАСЕНКО В.В., ГАДІЯК Л.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 


