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П Р О Т О К О Л   № 09 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           26 березня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні – 15 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.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

12.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

13.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

14.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

15.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Гриненко Ю.А., Кандауров С.М., Мельниченко Г.В., Олійник О.О.,  Ребенко С.А., Усенко Я.В. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій 

 

Бугайчук К.В. - член Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради; 

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

ради; 

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

Дишлюк В.О. -начальник відділу опіки та піклування служби у справах дітей міської 

ради; 

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

Король А.П. -депутат міської ради; 

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

фізичної культури та спорту управління з питань молоді та спорту 

міської ради; 

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

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

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

ради; 

Сахарова О.В. - голова Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради; 

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

забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради 

та її виконавчих органів юридичного управління міської ради; 

Рудешко В.В. - член Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради; 

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

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

 

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 голосували: 

            за    –    14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Член виконавчого комітету міської ради Поліщук С.М.  попросив врахувати його голос «за» 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету проголосували одноголосно. 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     15 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

 



3 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про закінчення опалювального сезону 2018 - 2019 років в місті  Біла Церква 

2.  Про затвердження списку учасників, які визначені переможцями жеребкування, що брали 

участь у Програмі забезпечення жителів міста Біла Церква муніципальним житлом на 

2019-2024 роки  

3.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

4.  Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на другий квартал 

2019 року 

Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

5.  Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради та її складу в новій редакції 

6.  Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 12 лютого 2019 року № 88 «Про організацію та проведення призову громадян 

України на строкову військову службу в квітні – червні 2019 року» 

Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

7.  Про розгляд Експертного висновку за результатами громадської експертизи рішень 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

Доповідає: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

8.  Про деякі питання організації фестивалю «Міжнародний симпозіум скульптури» у місті 

Біла Церква 

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

ради 

9.  Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

10.  Про затвердження Порядку надання часткової компенсації відшкодування оплати 

житлово-комунальних послуг в готівковій формі 

11.  Про затвердження нового складу комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

12.  Про затвердження нового складу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам 

13.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації заходів Міської 

комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 

на 2018-2020 роки 

14.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації заходів Програми 

соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки 

15.  Про затвердження штатного розпису комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг» 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

16.  Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з триатлону (дуатлону) 

Доповідає: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - заступник начальника управління   

                   начальник відділу з питань фізичної культури та спорту управління з питань  

                   молоді та спорту міської ради; 

17.  Про затвердження акту приймання - передачі у комунальну власність територіальної 

громади міста Білої Церкви від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Червона зірка» зовнішньої водопровідної мережі по вул. А. Шептицького, 70 в місті Білій 

Церкві Київської області 
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Доповідає: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

18.  Про затвердження складу комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної  

інфраструктури міста при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (в новій 

редакції) 

19.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 

березня 2019 року № 163 «Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради 

«Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста Біла 

Церква» 

20.  Про присвоєння адреси нежитловій будівлі літ. «А», загальною площею 59,8 кв.м., за 

заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «КП Білоцерківський ДБК» 

21.  Про присвоєння адреси частині житлового будинку по пров. Залузький, 5 

22.  Про розгляд заяви гр. Діденка В.А. про переведення садового будинку № 37 в Товаристві 

садівників і городників «Ветеран» по пров. Карбишева в місті Біла Церква в жилий 

будинок 

23.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Білоусова Андрія Борисовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

24.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Коломієць Тамари Василівни щодо 

анулювання дозволу на розміщення  об’єкту зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі 

входу до «Новокиївського» кладовища) 

25.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Фастівської Олени Олегівни щодо надання 

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

перехрестя з вул. Павліченко, на повороті на вул. Заярська) 

26.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Фастівської Олени Олегівни щодо надання 

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

пожежної частини) 

27.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Хоменко Геннадія Юрійовича щодо 

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

будинку № 52/4) 

28.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Малій Олександра Станіславовича щодо 

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

житлового будинку № 181) 

29.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, навпроти СТО «BOSH», 

конструкція № 1) 

30.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в районі будинку № 42) 

31.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Дружби, навпроти колишнього МРЕО) 

32.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Дружби, навпроти будинку № 16) 

33.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, навпроти СТО «BOSH», 

конструкція № 2) 

34.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в районі будинку № 30, 

навпроти супермаркету «NOVUS») 

35.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, навпроти парку 

«Олександрія», в сторону руху транспорту від центру міста до зупинки громадського 

транспорту «Піонерська») 
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36.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання дозволу на 

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

з вул. Сквирське шосе) 

37.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (кругове перехрестя вул. Ярослава Мудрого, вул. 

Сквирське шосе, вул. Київська та вул. Осипенко) 

38.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Сантілайн Інвест» щодо 

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

будинку № 6) 

39.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Сантілайн Інвест» щодо 

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

районі будинку № 47) 

40.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Сантілайн Інвест» щодо 

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

в районі зупинки громадського транспорту «вул. Фастівська») 

41.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» щодо надання 

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

заправки «Luxwen») 

42.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» щодо надання 

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

перехрестя з вул. Івана Франка) 

43.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою Відповідальністю «Тесвімав» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський 94, в 

районі готелю «Рось») 

44.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» щодо надання 

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

будинку № 102) 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

45.  Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 23 жовтня 2018 року № 613 «Про  затвердження Положення про комісію з питань 

захисту прав дитини  та її склад в новій редакції» шляхом затвердження його в новій 

редакції 

46.  Про визначення порядку участі  Нікітіна О.Г. у вихованні та особистому спілкуванні з його 

малолітнім сином Нікітіним М.О. 

47.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Авдюхіної А.М. 

стосовно її малолітнього сина Авдюхіна І.В. 

48.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Кондратенко Л.О. 

стосовно її неповнолітньої дочки Кондратенко Є.О. 

49.  Про звільнення Діхтяра М. Ю. від здійснення повноважень піклувальника 

50.  Про зміну прізвища малолітньому Василику В.О. 

51.  Про надання до суду висновку щодо розв'язання спору про визнання дітей такими, що 

втратили право користування житловим приміщенням 

52.  Про надання згоди на проведення психіатричного огляду малолітнього 

53.  Про надання малолітній Василенко У.Д. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

54.  Про надання малолітньому Василенку А.Д. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

55.  Про надання малолітньому Василенку Р.Д. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

56.  Про надання малолітній Ксенофонтовій В. С. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та встановлення над нею опіки 
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57.  Про надання малолітній Рубльовій П.В. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

58.  Про надання малолітньому Рубльову В.В. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

59.  Про надання малолітньому Клепачу Г.В. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

60.  Про надання малолітньому Чередниченку О.С. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

61.  Про надання неповнолітній Шелест А.І. повної цивільної дієздатності 

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

Доповідає: ДИШЛЮК Володимир Олександрович-начальник відділу опіки та піклування  

                                                                                         служби у справах дітей міської ради 

63.  Про призначення опікуна над гр. Бількевичем Едуардом Миколайовичем, якого рішенням 

Білоцерківського міського народного суду Київської області було визнано недієздатним 

Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про закінчення опалювального сезону 2018 - 2019 років в місті  Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А., КРАВЕЦЬ А.В. – запропонував в пункті 1 

проекту рішення слова «враховуючи, що протягом трьох діб середня добова 

температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів» замінити словами «в 

разі, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря 

перевищуватиме 8 градусів» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кравця А.В.: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження списку учасників, які визначені переможцями жеребкування, 

що брали участь у Програмі забезпечення жителів міста Біла Церква 

муніципальним житлом на 2019-2024 роки   

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

Член виконавчого комітету міської ради Челюбеєв С.В. попросив врахувати його голос «за» 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 3. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

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: 4. Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на другий 

квартал 2019 року 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради та її складу в новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

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   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 12 лютого 2019 року № 88 «Про організацію та 

проведення призову громадян України на строкову військову службу в квітні – 

червні 2019 року» 

 

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

- 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: 
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              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд Експертного висновку за результатами громадської експертизи 

рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: РУДЕШКО В.В., КРАВЕЦЬ А.В., ГНАТЮК В.В., ПОЛЯРУШ О.О.,    

КОШЕЛЬ В.О., ВИННИЧЕНКО С.О., МАРШАЛОК В.А., БУГАЙЧУК К.В., 

КОРОЛЬ А.П., АНТОНЮК М.А., ДИКИЙ Г.А. – протокольне доручення:  

начальнику відділу транспорту та зв’язку міської ради розробити та винести на затвердження 

Порядок встановлення (формування) тарифів на послуги з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування в м. Біла Церква 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про деякі питання організації фестивалю «Міжнародний симпозіум 

скульптури» у місті Біла Церква  

 

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О., ГНАТЮК В.В., ПОСТІВИЙ С.О. – запропонував доповнити: 

мотивувальну частину проекту рішення словами: «звернення депутата Білоцерківської міської 

ради Поліщука Д.А. від 22.03.2019 року № 112/2-17»; 

пункт 9 проекту рішення словами: «- Полішук Дмитро Анатолійович - депутат Білоцерківської 

міської ради.». 

 

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

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації надання 

фінансової підтримки громадським організаціям 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Порядку надання часткової компенсації відшкодування 

оплати житлово-комунальних послуг в готівковій формі 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження нового складу комісії для розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження нового складу комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації заходів 

Міської комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції на 2018-2020 роки 
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ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

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

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

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0  

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації заходів 

Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-

2020 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

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

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

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження штатного розпису комунальної установи Білоцерківської 

міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг» 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з триатлону 

(дуатлону) 

 

ДОПОВІДАЛА: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - заступник начальника управління – 

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту 

управління з питань молоді та спорту 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: 17. Про затвердження акту приймання - передачі у комунальну власність 

територіальної громади міста Білої Церкви від об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Червона зірка» зовнішньої водопровідної 

мережі по вул. А. Шептицького, 70 в місті Білій Церкві Київської області 

 

ДОПОВІДАВ:  ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження складу комітету забезпечення доступності інвалідів та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури міста при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (в новій редакції) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. - 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: 19. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 12 березня 2019 року № 163 «Про схвалення проекту рішення 

Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами на території міста Біла Церква» 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ГНАТЮК В.В. -  запропонував в проекті рішення міської ради, що є додатком 

до рішення виконавчого комітету міської ради пункт 2 викласти в наступній редакції:  
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«2. Затвердити Комплексну схему розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста 

Біла Церква згідно Додатку 2.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з пропозицією Гнатюка В.В.: 

              за   –       15 

             проти –     0 

утримались    -      0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі літ. «А», загальною площею 59,8 

кв.м., за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «КП 

Білоцерківський ДБК» 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 21. Про присвоєння адреси частині житлового будинку по пров. Залузький, 5 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 22. Про розгляд заяви гр. Діденка В.А. про переведення садового будинку № 37 

в Товаристві садівників і городників «Ветеран» по пров. Карбишева в місті 

Біла Церква в жилий будинок 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. – протокольне доручення: управлінню містобудування та 

архітектури міської ради забезпечити дотримання вимог містобудівної документації, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради № 2022-48-VII від 29 березня 2018 року 

«Про затвердження детального плану частини території «Залізничне селище» в межах вул. 

Сухоярська, вул. Толстого та вул. Карбишева в м. Біла Церква Київської області (виробничо-

комунальна зона № 1 з багатоповерховою забудовою)» та, при необхідності, ініціювати 

розроблення містобудівної документації з проектування вулиць, доріг, які розділятимуть 

територію забудови та територію іншого призначення після прийняття. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       14 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Білоусова Андрія Борисовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         1 

             проти –     1 

утримались    -      10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення  не прийнято. 

   

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Коломієць Тамари Василівни 

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

Київська, в районі входу до «Новокиївського» кладовища) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 25. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Фастівської Олени Олегівни 

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

Князя Володимира, перехрестя з вул. Павліченко, на повороті на вул. 

Заярська) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ФАСТІВСЬКИЙ В.П. – 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   –         7 

             проти –     0 

утримались    -      5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято 
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СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Фастівської Олени Олегівни 

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

Леваневського, навпроти пожежної частини) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ФАСТІВСЬКИЙ В.П. – 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   –         6 

             проти –     0 

утримались    -      5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Хоменко Геннадія Юрійовича 

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

Леваневського, в районі будинку № 52/4) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         1 

             проти –     2 

утримались    -      9 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Малій Олександра 

Станіславовича щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Гайок, в районі житлового будинку № 181) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         1 

             проти –     1 

утримались    -    10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

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

СТО «BOSH», конструкція № 1) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури 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: 30. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

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

районі будинку № 42) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 31. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Дружби, навпроти 

колишнього МРЕО) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 32. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Дружби, навпроти 

будинку № 16) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       15 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 33. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

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

СТО «BOSH», конструкція № 2) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 34. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

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

районі будинку № 30, навпроти супермаркету «NOVUS») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 35. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, навпроти парку «Олександрія», в сторону руху 

транспорту від центру міста до зупинки громадського транспорту 

«Піонерська») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ГНАТЮК В.В., КОШЕЛЬ В.О.– запропонував слово 

«Піонерська» у всіх випадках змінити на слово «пл. Перемоги». 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кошеля В.О.: 

              за   –       15 

             проти –     0 

утримались    -      0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі перехрестя з вул. Сквирське шосе) 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 37. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (кругове перехрестя вул. 

Ярослава Мудрого, вул. Сквирське шосе, вул. Київська та вул. Осипенко) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  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: 38. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Сантілайн 

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

(вул. Київська, в районі будинку № 6) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  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: 39. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Сантілайн 

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

(вул. Ярослава Мудрого, в районі будинку № 47) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  КОШЕЛЬ В.О., ПОЛЯРУШ О.О., ПОЛІЩУК С.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         2 

             проти –     0 

утримались    -      8 
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ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Сантілайн 

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

(бульвар Олександрійський, в районі зупинки громадського транспорту «вул. 

Фастівська») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         2 

             проти –     0 

утримались    -      9 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» 

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

Князя Володимира, в районі заправки «Luxwen») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       13 

             проти –     0 

утримались    -      1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» 

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

Князя Володимира, в районі перехрестя з вул. Івана Франка) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         1 

             проти –     0 

утримались    -      9 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про розгляд заяви товариства з обмеженою Відповідальністю «Тесвімав» 

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

Олександрійський 94, в районі готелю «Рось») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         1 

             проти –     1 

утримались    -    10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» 

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

Олександрійський, в районі будинку № 102) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         3 

             проти –     0 

утримались    -    10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 23 жовтня 2018 року № 613 «Про  

затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини  та її 

склад в новій редакції» шляхом затвердження його в новій редакції  

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей 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. 

 

КОШЕЛЬ В.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   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про визначення порядку участі Нікітіна О.Г. у вихованні та особистому 

спілкуванні з його малолітнім сином Нікітіним М.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей 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: 47. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Авдюхіної А.М. стосовно її малолітнього сина Авдюхіна І.В. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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: 48. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Кондратенко Л.О. стосовно її неповнолітньої дочки Кондратенко Є.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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: 49.  Про звільнення Діхтяра М. Ю. від здійснення повноважень піклувальника 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 50. Про зміну прізвища малолітньому Василику В.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 51.  Про надання до суду висновку щодо розв'язання спору про визнання дітей 

такими, що втратили право користування житловим приміщенням 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 52.  Про надання згоди на проведення психіатричного огляду малолітнього 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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: 53. Про надання малолітній Василенко У.Д. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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: 54.  Про надання малолітньому Василенку А.Д. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 



22 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 55.  Про надання малолітньому Василенку Р.Д. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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: 56.  Про надання малолітній Ксенофонтовій В. С. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та встановлення над нею опіки 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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: 57.  Про надання малолітній Рубльовій П.В. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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: 58.  Про надання малолітньому Рубльову В.В. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей 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: 59.  Про надання малолітньому Клепачу Г.В. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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: 60.  Про надання малолітній Чередниченко О.С. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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: 61.  Про надання неповнолітній Шелест А.І. повної цивільної дієздатності 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

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: 63. Про призначення опікуна над гр. Бількевичем Едуардом Миколайовичем, 

якого рішенням Білоцерківського міського народного суду Київської області 

було визнано недієздатним 

 

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 


