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 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  15 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Кравець А.В - заступник міського голови 

4.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

10.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

11.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

12.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

13.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

14.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

15.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Козирєв П.Г., 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; 

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

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

Капінус Л.О. - начальник управління адміністративних послуг міської ради; 

Лаврусь П.А. – житель міста Біла Церква; 

Ланін Е.В. – житель міста Біла Церква; 

Ляшко М.М. - завідувач відділення організації епідемічних досліджень 

Білоцерківського міськрайонного відділу лабораторних досліджень 

Державної установи «Київський обласний Лабораторний Центр МОЗ 

України»; 

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

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

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

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

ради; 

Фурсенко С.А. - головний інженер 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    –    13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

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

 

- Про заходи запобігання поширення деяких інфекційних захворювань 

 

- Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання безповоротної фінансової 

допомоги Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» шляхом поповнення статутного капіталу» 

 

та виключити з порядку денного 2 питання: 
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- Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. 

Привокзальна, в районі будинку № 26-А 

 

- Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по бул. 

Олександрійському, в районі будинку № 66 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  1 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про заходи запобігання поширення деяких інфекційних захворювань 

2.  Про взаємодію структурних підрозділів Білоцерківської міської ради та її виконавчих 

органів щодо надання доступу до Реєстру територіальної громади міста Біла Церква 

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

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

4.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання безповоротної фінансової 

допомоги Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» шляхом поповнення статутного капіталу» 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

5.  Про проведення у 2020 році весняного двомісячника санітарного очищення, озеленення 

і благоустрою міста Біла Церква та природоохоронних заходів до Дня довкілля 

6.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання безповоротної фінансової 

допомоги Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради житлово-

експлуатаційна контора № 7 шляхом поповнення статутного капіталу» 

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

по вул. Молодіжна, 10  в м. Біла Церква 

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

по вул. Сухоярська, 14-В  в м. Біла Церква 

9.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

10.  Про утворення оперативного штабу з координації проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей  м. Біла Церква на 2020 рік 

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

спорту міської ради 

11.  Про утворення робочої групи з питання впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Білої Церкви незалежно від 

форм власності 

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

міської ради 

12.  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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13.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. 

Леваневського, в районі будинку № 59 

14.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. 

Митрофанова в районі будинку № 73 

15.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження  підприємницької діяльності на 

Торговій площі, в районі будинку № 3/2 (готель «Київ») 

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

Кожух Наталії Араратівни 

17.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. Яременко Я.А. та гр. 

Нечипоренка Я.А. 

18.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (нежитлова будівля під літ. «В») за заявою 

товариства з обмеженою відповідальністю «С.Т.М.-Україна» з метою її упорядкування 

19.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна  за заявою товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТЕРМОЛАН-Україна» з метою її упорядкування 

20.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (нежитлова будівля під літ. «Г») за заявою 

товариства з обмеженою відповідальністю «С.Т.М.-Україна» з метою її упорядкування 

21.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою фізичної особи-підприємця 

Солодкого Олександра Анатолійовича 

22.  Про розгляд заяви приватного акціонерного товариства «Українська Автомобільна 

Корпорація» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Сухоярська, 18) 

23.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСТ-КОС» щодо надання 

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

автозаправної станції «ОККО») 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

24.  Про визначення порядку участі Горбатюка Дмитра Михайловича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітнім сином Горбатюком Іллею Дмитровичем 

25.  Про визначення порядку участі Мартинюка Юрія Олександровича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Мартинюк Амалією Юріївною 

26.  Про визначення порядку участі Шкляренка Олександра Володимировича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Шкляренко Мирославою 

Олександрівною 

27.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Коваленко Е.М. 

стосовно її малолітньої дочки Коваленко А.С. 

28.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Роюка О.В. 

стосовно його неповнолітнього сина Роюка Д.О. 

29.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Шлома С.М. 

стосовно його малолітнього сина Шлома Є.С. 

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

підтвердження місця проживання дитини Могилевського Нікіти Дмитровича, 25 жовтня 

2005 року народження, для його тимчасового виїзду за межі України 

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

проживання дитини 

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

проживання малолітньої дитини 

33.  Про надання неповнолітній Аленічевій А.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та встановлення над нею піклування 

34.  Про негайне відібрання малолітньої дитини у матері та її влаштування 
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35.  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

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

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

справах дітей міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про заходи запобігання поширення деяких інфекційних захворювань 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЯШКО М.М., ГРИНЕНКО Ю.А., ДЕНИСЕНКО О.М., ВЛАСЕНКО В.В., 

ПОЛЯРУШ О.О., МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А. – протокольне доручення: 

управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, відділу інформаційних 

ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради -  розробити рекомендації 

для жителів міста Біла Церква про алгоритм дій людини у випадку підозри на респіраторне 

захворювання, зокрема, спричинене коронавірусом 2019-nCoV та створити «пам’ятки про 

самоізоляцію»; 

відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського 

харчування Білоцерківської міської ради – організувати розміщення рекомендацій для жителів 

міста Біла Церква про алгоритм дій людини у випадку підозри на респіраторне захворювання, 

зокрема, спричинене коронавірусом 2019-nCoV та «пам’яток про самоізоляцію» в закладах 

торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення; 

відділу транспорту та зв'язку Білоцерківської міської ради - організувати розміщення 

рекомендацій для жителів міста Біла Церква про алгоритм дій людини у випадку підозри на 

респіраторне захворювання, зокрема, спричинене коронавірусом 2019-nCoV та «пам’яток про 

самоізоляцію» в транспортних засобах по перевезенню пасажирів в місті; 

управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради - організувати розміщення 

рекомендацій для жителів міста Біла Церква про алгоритм дій людини у випадку підозри на 

респіраторне захворювання, зокрема, спричинене коронавірусом 2019-nCoV та «пам’яток про 

самоізоляцію» в закладах освіти, зокрема дитячих дошкільних та позашкільних та вищих 

навчальних закладах усіх форм власності; 

відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради, управлінню у справах молоді та 

спорту Білоцерківської міської ради - організувати розміщення рекомендацій для жителів міста 

Біла Церква про алгоритм дій людини у випадку підозри на респіраторне захворювання, 

зокрема, спричинене коронавірусом 2019-nCoV та «пам’яток про самоізоляцію» в закладах 

позашкільної освіти усіх форм власності; 

управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради - організувати розміщення 

рекомендацій для жителів міста Біла Церква про алгоритм дій людини у випадку підозри на 

респіраторне захворювання, зокрема, спричинене коронавірусом 2019-nCoV та «пам’яток про 

самоізоляцію» в закладах охорони здоров’я; 

Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна Варта» - 

організувати розміщення рекомендацій для жителів міста Біла Церква про алгоритм дій людини 

у випадку підозри на респіраторне захворювання, зокрема, спричинене коронавірусом 2019-

nCoV та «пам’яток про самоізоляцію» в місцях масового скупчення людей; 

Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міськреклама» - організувати 

розміщення рекомендацій для жителів міста Біла Церква про алгоритм дій людини у випадку 

підозри на респіраторне захворювання, зокрема, спричинене коронавірусом 2019-nCoV та 

«пам’яток про самоізоляцію» на дошках оголошень. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про взаємодію структурних підрозділів Білоцерківської міської ради та її 

виконавчих органів щодо надання доступу до Реєстру територіальної громади 

міста Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання безповоротної 

фінансової допомоги Комунальному підприємству Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа» шляхом поповнення статутного капіталу» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 5. Про проведення у 2020 році весняного двомісячника санітарного очищення, 

озеленення і благоустрою міста Біла Церква та природоохоронних заходів до 

Дня довкілля 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання безповоротної 

фінансової допомоги Комунальному підприємству Білоцерківської міської 

ради житлово-експлуатаційна контора № 7 шляхом поповнення статутного 

капіталу» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Молодіжна, 10  в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Сухоярська, 14-В  в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

- запропонував виключити з проекту рішення пункт: 

«1.4. Осипова Романа Володимировича. Сім’я 3 особи: Осипов Роман Володимирович 

– заявник, Осипова Юлія Олегівна – дружина, Осипова Ольга Романівна – дочка. 

Зареєстрований в місті Біла Церква з 1997 року. Підстава для  взяття на облік –  забезпечення 

жилою площею нижче за рівень, п.п.1 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки 

громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, відповідно 

до  абз. 2 п. 23 Правил, а саме: Осипова Романа Володимировича – заявника, Осипову Юлію 

Олегівну – дружину, Осипову Ольгу Романівну – дочку. Підстава - заявник Осипов Роман 

Володимирович є учасником бойових дій,  п.п. 4 п.44 Правил.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Савченко О.І.: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про утворення оперативного штабу з координації проведення оздоровлення 

та відпочинку дітей  м. Біла Церква на 2020 рік 

 

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

спорту міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛИТВИНЕНКО К.С. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про утворення робочої групи з питання впровадження автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста 

Білої Церкви незалежно від форм власності 
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ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛАВРУСЬ П.А., ЛАНІН Е.В., ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О. - повідомив, що 

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі 

наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. 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 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності по вул. Леваневського, в районі будинку № 59 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     4 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності по вул. Митрофанова в районі будинку № 73 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., МАРШАЛОК В.А.  

 



10 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     4 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження  підприємницької 

діяльності на Торговій площі, в районі будинку № 3/2 (готель «Київ») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    8 

             проти –    0 

утримались    -     4 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою фізичної особи-

підприємця Кожух Наталії Араратівни 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    7 

             проти –    0 

утримались    -     5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. 

Яременко Я.А. та гр. Нечипоренка Я.А. 

 

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: 18. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (нежитлова будівля під літ. «В») 

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «С.Т.М.-Україна» з 

метою її упорядкування 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна за заявою товариства з 

обмеженою відповідальністю «ТЕРМОЛАН-Україна» з метою її 

упорядкування 

 

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: 20. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (нежитлова будівля під літ. «Г») 

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «С.Т.М.-Україна» з 

метою її упорядкування 

 

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: 21. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою фізичної особи-

підприємця Солодкого Олександра Анатолійовича 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви приватного акціонерного товариства «Українська 

Автомобільна Корпорація» щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, 18) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    7 

             проти –    0 

утримались    -     6 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСТ-КОС» 

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

Леваневського, в районі автозаправної станції «ОККО») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., КРАВЕЦЬ А.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про визначення порядку участі Горбатюка Дмитра Михайловича у вихованні 

та особистому спілкуванні з його малолітнім сином Горбатюком Іллею 

Дмитровичем 

 

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

справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 25. Про визначення порядку участі Мартинюка Юрія Олександровича у вихованні 

та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Мартинюк Амалією 

Юріївною 

 

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

справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про визначення порядку участі Шкляренка Олександра Володимировича у 

вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Шкляренко 

Мирославою Олександрівною 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – 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: 27. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Коваленко Е.М. стосовно її малолітньої дочки Коваленко А.С. 

 

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

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ЛЕНТЮГОВ А.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Роюка О.В. стосовно його неповнолітнього сина Роюка Д.О. 

 

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

справах дітей міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

Шлома С.М. стосовно його малолітнього сина Шлома Є.С. 

 

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

справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Могилевського Нікіти 

Дмитровича, 25 жовтня 2005 року народження, для його тимчасового виїзду 

за межі України 

 

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

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення місця проживання дитини 

 

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

справах дітей міської ради 

 

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

ВЛАСЕНКО В.В.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     2 
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ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення місця проживання малолітньої дитини 

 

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

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про надання неповнолітній Аленічевій А.О. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та встановлення над нею піклування 

 

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

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДЕНИСЕНКО О.М., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ЛЕНТЮГОВ А.В., 

ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про негайне відібрання малолітньої дитини у матері та її влаштування 

 

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

справах дітей міської ради 

 

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

ГРИНЕНКО Ю.А., КРАВЕЦЬ А.В., ОЛІЙНИК А.О., ДЕНИСЕНКО О.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 35. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – 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: 36. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – 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). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


