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П Р О Т О К О Л   № 08 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           12 березня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні – 17 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

3.  Гнатюк В.В. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

6.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

7.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

9.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

10.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

11.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

12.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

13.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

14.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

15.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

16.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

17.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Кандауров С.М., Мельниченко Г.В., 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; 

Вахній В.В. - комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Тролейбусне 

управління»; 

Вовк О.В. -директор товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНССІТІ»; 

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

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

архітектури міської ради; 

Дашкевич М.В. -депутат міської ради; 

Денисенко В.К. -директор товариства з обмеженою відповідальністю «ЕПІТРАНС»; 

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

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

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

Ковальська Ю.І. - начальник відділу культури і туризму міської ради; 

Котушенко М.А. -директор приватного підприємства “КАН”; 

Нестерчук Ю.В. - товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССІТІ»; 

Паливода І.П. - начальник управління з питань молоді та спорту міської ради; 

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

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

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

ради; 

Сахарова О. - член Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради; 

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

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

Шевченко В.М. -депутат міської ради; 

Щербина С.В. -начальник відділу обліку та розподілу житла управління житлового 

господарства департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради; 

Яковенко А.Ю. – начальник відділу господарських відносин та роботи з об’єктами 

нерухомості юридичного управління міської ради. 

 

Список  присутніх учасників, які бажають прийняти участь у Програмі забезпечення жителів 

міста Біла Церква муніципальним житлом на 2019-2024 роки:  

Антонюк О.О., Бербер К.О., Боженко Т.І., Бондар В.С., Височанська Т.В., Вересочі М.В., 

Войновський А.О., Горпинченко А.В., Ільченко Є.М., Клочко Т.В., Курсеітова Г.С.,           

Левіна М.Ю., Легкодух М.Г., Максимчук В.А., Настенко М.В., Небоженко Г.С., Овчарук І.І., 

Пенькова Я.В., Саганець Л.М., Тарасенко Л.М., Халімон А.В., Шалагіна С.В., Янчук Б.П. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання –  міський голова Дикий Г.А. 

 

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. 
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Міський голова Дикий Г.А. запропонував виключити з порядку денного 1 питання: 

-Про визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення 

функцій робочого органу по проведенню конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування в м. Біла Церква 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     16 

             проти – 0 

утримались    -  1 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про проведення весняного двомісячника санітарного очищення, озеленення і 

благоустрою міста Біла Церква та природоохоронних заходів до Дня довкілля 

2.  Про розподіл квот для участі у Програмі забезпечення жителів  міста Біла Церква 

муніципальним  житлом на 2019-2024 роки 

3.  Про затвердження  складу робочої групи з розроблення Програми розвитку та збереження 

зелених зон та насаджень м. Біла Церква на 2020-2025 роки 

4.  Про здійснення технічного нагляду 

5.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

6.  Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського бюджету, ефективного 

використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни в 2019 

році 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

7.  Про зміни в штатних розписах департаменту управлінь та  відділів міської ради і 

виконавчого комітету та затвердження штатного розпису 

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

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

8.  Про організацію та проведення фестивалю «Міжнародний  симпозіум скульптури» у місті 

Біла Церква 

Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської 

ради 

9.  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 

10.  Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 13 травня 2014 року №164 «Про комісію з розгляду питань щодо присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня» при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради» 

Доповідає: ПАЛИВОДА Інна Павлівна–  начальник управління у справах молоді 

та спорту міської ради 

11.  Про дострокове розірвання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування № 7 «4-й мікрорайон – вул. Семашка» 

12.  Про погодження місця зупинки (відправлення) автобусів міжміського автобусного 

маршруту загального користування в м. Біла Церква 
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13.  Про укладання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування № 8 «вул. Івана Кожедуба - залізничний вокзал» 

14.  Про укладання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування № 7 «4-й мікрорайон- вул. Семашка» 

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

міської ради 

15.  Про комісію з перевірки стану військового обліку громадян України на території міста 

Біла Церква у 2019 році 

Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

16.  Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої реклами на території міста Біла Церква» 

17.  Про упорядкування адреси «нежитловому приміщенню бувшого млина загальною 

площею 231,9 кв.м., що знаходиться за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, 

вул. Інтендантська, 11» шляхом її зміни 

18.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Зайцева Артема Євгенійовича щодо 

скасування дозволу на розміщення  об’єкту зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в 

районі житлового будинку № 224) 

19.  Про розгляд заяви навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації кадрів щодо надання дозволу на розміщення трьох об’єктів зовнішньої 

реклами (вул. Київська, 113) 

20.  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) 

21.  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) 

22.  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») 

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 Печентовського Олега Миколайовича щодо 

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

Хмельницького, 9) 

25.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пророк Оксани Олександрівни  щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, в 

районі ТРЦ «Гермес») 

26.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пророк Оксани Олександрівни щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Героїв Небесної Сотні, 

в районі зупинки громадського транспорту «Укртелеком») 

Доповідає: ГАРКУША Ірина Ігорівна –  начальник відділу зовнішньої реклами управління 

містобудування та архітектури міської ради 

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

підтвердження місця проживання дитини Лукашенко Діани Вадимівни, для її тимчасового 

виїзду за межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Лукашенко Єлизавети Вадимівни, для її 

тимчасового виїзду за межі України 
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29.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Вархоляк Оксани 

Ярославівни  стосовно її малолітніх дітей Ломпаса Ростислава Віталійовича та Ломпас 

Єлизавети Віталіївни 

30.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Короткіх Максима 

Дмитровича стосовно його малолітнього сина Короткіх Акима Максимовича 

31.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 18 

грудня 2018 року № 823 «Про надання неповнолітній Милко Діані Юріївні статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування» 

32.  Про встановлення опіки над малолітнім Пономаренком Тимофієм Ярославовичем 

33.  Про встановлення опіки над малолітньою Лягущенко Валерією Олегівною та майном, яке 

їй належить 

34.  Про втрату малолітньою Макаровою Олександрою Сергіївною статусу дитини-сироти 

35.  Про надання до суду висновку про розв’язання спору щодо відчуження житла, право на 

користування яким має дитина 

36.  Про надання згоди на проведення психіатричного огляду малолітнього 

37.  Про надання малолітньому Бруньку Марку Миколайовичу статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

38.  Про надання малолітньому Філіпенку Іллі Руслановичу статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

39.  Про надання малолітньому Філіпенку Михайлу Руслановичу статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

40.  Про надання неповнолітній Журавель Олені Олександрівні статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист її особистих прав 

41.  Про надання неповнолітньому Бруньку Глібу Миколайовичу статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

43.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Луценко Іриною 

Миколаївною, у разі визнання її судом недієздатною 

44.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Сергєєвою Анною 

Володимирівною, у разі визнання її судом недієздатною 

45.  Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатної Ковтун 

Ольги Миколаївни 

Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про проведення 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:  ПОЛІЩУК С.М., ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про розподіл квот для участі у Програмі забезпечення жителів  міста Біла 

Церква муніципальним  житлом на 2019-2024 роки 

  

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОСТІВИЙ С.О. – запропонував в пункті 3 проекту рішення слова 

« -внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих 

територій та зони проведення АТО, які мають намір 

оселитися в м. Біла Церква 

1 1 » 

замінити на  

« -внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих 

територій та зони проведення АТО, які мають намір 

оселитися в м. Біла Церква 

відмовилась 0 » 

 

слова 

« -молоді сім’ї та молоді одинокі громадяни віком до 35 років 

включно 

7 3 » 

замінити на 

« -молоді сім’ї та молоді одинокі громадяни віком до 35 років 

включно 

7 4 » 

Голосувати за пропозицію Постівого С.О. щодо внесення змін до пункту 3 та додатку 1 

проекту рішення: 

              за   –       17 

             проти –     0 

утримались    -      0 

За результатами голосування пропозиція приймається. 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О., АНТОНЮК М.А., 

МАРШАЛОК В.А., ПОСТІВИЙ С.О. – запропонував: 

визначити для фіксування результатів жеребкування зі складу членів виконавчого 

комітету – Литвиненко Катерину Сергіївну – заступника міського голови; 

визначити особу з числа спеціалістів, експертів та технічних працівників для діставання 

жеребків – Піскоцького Михайла Івановича – начальника загального відділу виконавчого 

комітету міської ради. 

Голосувати за пропозицію Постівого С.О. щодо кандидатів та порядку проведення  процедури 

жеребкування: 

              за   –       17 

             проти –     0 

утримались    -      0 

За результатами голосування пропозиція приймається. 

 

Проведено процедуру жеребкування та отримано наступні результати: 

 

Працівники закладів освіти  -2 квоти 

1 Вересочі Марина Василівна - - - - 

2 Курсеітова Ганна Сергіївна переможець Шолом-Алейхема 82 224 

3 Клочко Тетяна 

Володимирівна 

- - - - 

4 Пенькова Яніна Василівна переможець Шолом-Алейхема 82 209 

Працівники охорони здоров’я  - 1 квота 
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1 Саганець Людмила 

Миколаївна 

не підлягає 

жеребкуванню 

Шолом-Алейхема 86 108 

Працівники комунальних підприємств територіальної громади міста  Біла Церква  -2 

квоти      

1 Боженко Тамара Іванівна не підлягає 

жеребкуванню 

Олеся Гончара 10 5 

2 Небоженко Галина 

Сергіївна 

не підлягає 

жеребкуванню 

Шолом-Алейхема 82 319 

Територіальне управління юстиції     -1 квота 

1 Тарасенко Любов 

Миколаївна 

не підлягає 

жеребкуванню 

Шолом-Алейхема 86 106 

Діти сироти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років,  а також особи 

з їх числа – 4 квоти 

1 Янчук Богдан Петрович не підлягає 

жеребкуванню 

Шолом-Алейхема 82 304 

лм 

2 Войновський Артем 

Олексійович 

не підлягає 

жеребкуванню 

Шолом-Алейхема 86 105 

3 Горпинченко Аліна 

Володимирівна 

не підлягає 

жеребкуванню 

Шолом-Алейхема 86 101 

4 Максимчук Вадим 

Анатолійович 

не підлягає 

жеребкуванню 

Шолом-Алейхема 86 103 

Працівники органів місцевого самоврядування, що працюють в бюджетній/ 

комунальній сфері більше 5 років -2 квоти 

1 Халімон Альона Вікторівна - - - - 

2 Ільченко Євгеній 

Миколайович 

переможець Шолом-Алейхема 82 306 

3 Настенко Микола 

Васильович 

переможець Шолом-Алейхема 86 107 

Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій – 0 квота 

1 Шалагіна Світлана 

Віталіївна 

відмовилась - - - 

Молоді сім’ї віком до 35 років -4 квоти 

1 Легкодух Маргарита 

Геннадіївна 

переможець Шолом-Алейхема 82 321 

2 Левіна Марина Юріївна переможець Шолом-Алейхема 86 109 

3 Антонюк Ольга 

Олександрівна 

переможець Шолом-Алейхема 82 302 

4 Овчарук Інна Ігорівна - - - - 

5 Височанська Тетяна 

Володимирівна 

- - - - 

6 Бербер Катерина Олегівна - - - - 

7 Бондар Володимир 

Сергійович 

переможець Шолом-Алейхема 86 110 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій та результатів 

жеребкування: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами  (додається). 
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СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження  складу робочої групи з розроблення Програми розвитку та 

збереження зелених зон та насаджень м. Біла Церква на 2020-2025 роки 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       17 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про здійснення технічного нагляду 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ГРИНЕНКО Ю.А., ПОСТІВИЙ С.О., ДИКИЙ Г.А., 

                           ПОЛІЩУК С.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського бюджету, 

ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни в 2019 році 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 7. Про зміни в штатних розписах департаменту управлінь та  відділів міської ради 

і виконавчого комітету та затвердження штатного розпису 

 

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   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про організацію та проведення фестивалю «Міжнародний  симпозіум 

скульптури» у місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської 

ради 

 

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

ФАСТІВСЬКИЙ В.П., ГНАТЮК В.В. – запропонував пункт 3 проекту рішення 

викласти в наступній редакції: 

« 3. Доручити організаційному комітету розробити Положення про фестиваль «Міжнародний 

симпозіум скульптури» у місті Біла Церква та винести на розгляд виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради.» 

та виключити з проекту рішення додаток 2. 

ЛИТВИНЕНКО К.С. - 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. 

 

ПОСТІВИЙ С.О. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, 

тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

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

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 9. 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 
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ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О., ПОСТІВИЙ С.О., ГНАТЮК В.В. – запропонував виключити 

з проекту рішення пункт 1.3.: 

«1.3. Фізичній особі-підприємцю Фурсенко Олександру Васильовичу у кафе «Каліпсо» 

за адресою: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 24, з 12-00 до 06-00 , без перерви та вихідних»  

та доповнити проект рішення пунктом 2.: 

«2. Фізичній особі-підприємцю Фурсенко Олександру Васильовичу у кафе «Каліпсо» 

за адресою: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 24, встановити режим роботи  з 12-00 години та 

обмежити до 22-00 години, без перерви та вихідних, на підставі зафіксованих систематичних 

фактів порушень,  згідно п.4.5 рішення Білоцерківської міської ради від 28 вересня 2017 року                      

№ 1445-37-VII «Про затвердження Правил додержання тиші на території та у громадських 

місцях  м. Біла Церква»». 

відповідно пункт 2 вважати пунктом 3. 

 

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

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 13 травня 2014 року №164 «Про комісію з 

розгляду питань щодо присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня» при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛИТВИНЕНКО К.С. - 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. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про дострокове розірвання договору на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування № 7 «4-й мікрорайон – вул. 

Семашка» 

 

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

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ВАХНІЙ В.В., АНТОНЮК М.А., ПОЛЯРУШ О.О., 

ГНАТЮК В.В., ПОСТІВИЙ С.О., КРАВЕЦЬ А.В., ДИКИЙ Г.А. – протокольне 

доручення: начальнику відділу транспорту та зв’язку міської ради надати інформацію 

по виконанню інвестиційного проекту-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів 

перевізниками, що працюють на маршрутах загального користування, поданого 

претендентами до конкурсного комітету на визначений маршрут та період оновлення.  

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      11 

             проти –    0 
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утримались    -     4 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про погодження місця зупинки (відправлення) автобусів міжміського 

автобусного маршруту загального користування в м. Біла Церква 

 

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

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ГРИНЕНКО Ю.А.,  НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ПОЛЯРУШ О.О., 

                            КОТУШЕНКО М.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       7 

             проти –    0 

утримались    -     7 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення  не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про укладання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування № 8 «вул. Івана Кожедуба - залізничний вокзал» 

 

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

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про укладання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування № 7 «4-й мікрорайон- вул. Семашка» 

 

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

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про комісію з перевірки стану військового обліку громадян України на 

території міста Біла Церква у 2019 році 
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ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про 

затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста 

Біла Церква» 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОСТІВИЙ С.О., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       16 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про упорядкування адреси «нежитловому приміщенню бувшого млина 

загальною площею 231,9 кв.м., що знаходиться за адресою: 09100, Київська 

область, м. Біла Церква, вул. Інтендантська, 11» шляхом її зміни 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Зайцева Артема Євгенійовича 

щодо скасування дозволу на розміщення  об’єкту зовнішньої реклами (вул. 

Сквирське шосе, в районі житлового будинку № 224) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за   –       16   

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви навчального центру по підготовці, перепідготовці та 

підвищенню кваліфікації кадрів щодо надання дозволу на розміщення трьох 

об’єктів зовнішньої реклами (вул. Київська, 113) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. 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) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –           3 

             проти –       1 

утримались    -      10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. 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: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –           3 

             проти –       1 

утримались    -      10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення  не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 22. 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: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –          1 

             проти –      3 

утримались    -     10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

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: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –          1 

             проти –      1 

утримались    -     12 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

   

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Печентовського Олега 

Миколайовича щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Богдана Хмельницького, 9)  

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –          3 

             проти –      1 

утримались    -     11 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пророк Оксани Олександрівни  

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

Ярослава Мудрого, в районі ТРЦ «Гермес») 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 
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             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пророк Оксани Олександрівни 

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

Героїв Небесної Сотні, в районі зупинки громадського транспорту 

«Укртелеком») 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами 

управління містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Лукашенко Діани 

Вадимівни, для її тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ДИКИЙ Г.А., ФАСТІВСЬКИЙ В.П. 

  

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28.  Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Лукашенко Єлизавети 

Вадимівни, для її тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 



16 

 

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

Вархоляк Оксани Ярославівни стосовно її малолітніх дітей Ломпаса 

Ростислава Віталійовича та Ломпас Єлизавети Віталіївни 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

Максима Дмитровича стосовно його малолітнього сина Короткіх Акима 

Максимовича 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 18 грудня 2018 року № 823 «Про надання неповнолітній Милко Діані 

Юріївні статусу дитини, позбавленої батьківського піклування» 

 

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). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про встановлення опіки над малолітнім Пономаренком Тимофієм 

Ярославовичем 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33.  Про встановлення опіки над малолітньою Лягущенко Валерією Олегівною та 

майном, яке їй належить 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про втрату малолітньою Макаровою Олександрою Сергіївною статусу 

дитини-сироти 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання до суду висновку про розв’язання спору щодо відчуження житла, 

право на користування яким має дитина 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36.  Про надання згоди на проведення психіатричного огляду малолітнього 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37.  Про надання малолітньому Бруньку Марку Миколайовичу 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   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 38.  Про надання малолітньому Філіпенку Іллі Руслановичу 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   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39.  Про надання малолітньому Філіпенку Михайлу Руслановичу 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   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про надання неповнолітній Журавель Олені Олександрівні статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та захист її особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 41.  Про надання неповнолітньому Бруньку Глібу Миколайовичу 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   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 42.  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   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Луценко Іриною 

Миколаївною, у разі визнання її судом недієздатною 

 

 

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Сергєєвою 

Анною Володимирівною, у разі визнання її судом недієздатною 

 

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 



20 

 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені 

недієздатної Ковтун Ольги Миколаївни 

 

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 


