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м. Бiла Церква                                                                                           23 квітня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні – 12 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.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

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

7.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Кандауров С.М. - член виконавчого комітету 

9.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

10.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

11.  Усенко Я.В. - член виконавчого комітету 

12.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Литвиненко К.С., Поляруш О.О., Антонюк М.А., Гриненко Ю.А., Мельниченко Г.В., 

Островерх В.П.,  Поліщук С.М., Ребенко С.А., Фастівський В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій 

 

Аносова Н.В. - житель міста Біла Церква; 

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

Головко М.А. - житель міста Біла Церква; 

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

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

Карпенко О.О. - начальник управління економіки міської ради; 

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

Ланін Е.В. - житель міста Біла Церква; 

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

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

Спаський А.П. - житель міста Біла Церква; 

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; 

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

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

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання –  міський голова Дикий Г.А. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради 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. 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про утворення Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі  на території міста Біла Церква 

2.  Про утворення оперативного штабу з координації проведення оздоровлення та відпочинку 

дітей  м. Біла Церква на 2019 рік 

3.  Про утворення ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів Молодіжної 

ради міста Біла Церква 

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

міської ради 

4.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 липня 

2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального підприємства 
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Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» (зі змінами) на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення» шляхом викладення його в новій редакції 

5.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради № 195 від 26 березня 

2019 року «Про деякі питання організації фестивалю «Міжнародний симпозіум 

скульптури» у місті Біла Церква» 

Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

6.  Про затвердження штатного розпису департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради з 20 травня 2019 року 

7.  Про зміни в штатному розписі керівного складу Білоцерківської міської ради і виконавчого 

комітету, окремих відділів та управлінь 

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

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

8.  Про затвердження заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  2019-2020  

роки в м. Біла Церква 

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

вул. Привокзальна, 8  в м. Біла Церква 

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

вул. Б. Хмельницького, 42/41  в м. Біла Церква 

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

вул. Комендантська, 10, військове містечко № 70  в м. Біла Церква  

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

вул. Леся Курбаса, 8  в м. Біла Церква 

13.  Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги: взяття громадян на 

квартирний облік за місцем проживання 

14.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

15.  Про внесення змін до Порядку надання грошової допомоги по Програмі соціального 

забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 

роки 

16.  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» 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

17.  Про внесення змін в Додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 12 січня 2016 року № 13 «Про затвердження нового складу комісії виконавчого 

комітету міської ради з питань забезпечення сплати податків та інших надходжень, 

виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат» 

18.  Про внесення змін в Додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 12 січня 2016 року № 14 «Про затвердження нового складу робочої групи  

виконавчого комітету міської ради з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення» 

Доповідає: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки міської 

ради 

19.  Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 січня 

2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування» 

20.  Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 січня 

2019 року № 11 «Про тариф на проїзд у міському електричному транспорті» 
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21.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26 березня 2019 року 

№ 194 «Про розгляд Експертного висновку за результатами громадської експертизи 

рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради» 

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

міської ради 

22.  Про внесення змін та доповнень до 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 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 26 березня 

2019 року № 205 

23.  Про присвоєння адреси новозбудованій комплексній інженерній (когенераційній) споруді 

для виробництва електричної енергії з системою збору та утилізації біогазу по вул. 

Сухоярська, 10-Б 

24.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Агропромтехтранс Плюс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, в 

напрямку руху автотранспорту від ТРЦ «Гермес» до міської лікарні № 1 (конструкція № 

1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6) 

25.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «Агропромтехтранс Плюс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, в 

напрямку руху автотранспорту від міської лікарні № 1 до торгово-розважального центру 

«Гермес») 

26.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Агропромтехтранс Плюс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, в 

напрямку руху автотранспорту від торгово-розважального центру «Гермес» до міської 

лікарні № 1 (конструкція № 6, 7) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (б-р Олександрійський, в напрямку руху 

автотранспорту від Горбатого мосту, біля дендропарку «Олександрія») 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (в районі будинку по вул. Леваневського, 42 на 

рівні першого під’їзду та будинку № 46 ) 

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

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

Сквирське шосе та вул. Київська, на виїзді з міста) 

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

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

сторону руху автотранспорту до центру міста) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (просп. Князя Володимира навпроти школи 

мистецтв № 4) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська, 150) 

33.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі зупинки громадського транспорту «Льодова арена») 

34.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

автозаправної станції «БРСМ») 

35.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, 48 

(навпроти автомийки «Тетріс»)) 
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36.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі житлового будинку № 40) 

37.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі перехрестя з вул. Заводською) 

38.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

350 м до перехрестя з вул. Західний проїзд) 

39.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

навпроти будинку № 36) 

40.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

будинку № 37-А) 

41.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта  зовнішньої реклами (навпроти перехрестя  

вул. Леваневського та вул. Узинської (в районі супермаркету «Епіцентр») 

42.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

Володимира за 100 м до перехрестя з вул. Шевченко) 

43.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

навпроти житлового будинку № 46) 

44.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

СТО BOSCH) 

45.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА»  

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

районі житлового будинку № 57) 

46.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі житлового будинку № 30) 

47.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (б-р Олександрійський 

в районі будинку № 44/2) 

48.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі будинку № 226) 

49.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

в районі будинку № 59) 

50.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, 55 

(в районі пам’ятного знаку жертвам голодомору)) 

51.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

Олександрійський, в районі перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні) 

52.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі перехрестя з вул. Митрофанова, конструкція № 2) 
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53.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

Олександрійський, 94, в районі готелю «Рось») 

54.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі головного входу до міської лікарні № 1) 

55.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

50/5, в районі перехрестя з вул. Митрофанова) 

56.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, 32, 

навпроти палацу культури «Росава») 

57.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі повороту до вул. Некрасова) 

58.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

навпроти супермаркету «NOVUS») 

59.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Некрасова,36 

(навпроти житлового будинку № 47/1 по вул. Леваневського)) 

60.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

навпроти житлового будинку № 224) 

61.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі житлового будинку № 48) 

62.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю  «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі житлового  будинку № 70) 

63.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

навпроти житлового будинку № 32) 

64.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

Володимира в районі супермаркету «NOVUS») 

65.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в 

районі зупинки громадського транспорту «пл. Перемоги») 

66.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

навпроти житлового будинку № 33) 

67.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі будинку № 73 (100 м до повороту з вул. Митрофанова)) 

68.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

Грушевського, в районі житлового будинку № 2 (в районі міської лікарні №1)) 

69.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі будинку № 33, конструкція № 1) 
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70.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство ОСА» 

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

районі житлового будинку № 33, конструкція № 2) 

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

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

головного входу до парку «Олександрія») 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

72.  Про вибуття  із сім’ї патронатного вихователя малолітньої Дудки А. С. 

73.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Солярика Д.П. 

стосовно його малолітнього сина Солярика П.Д. 

74.  Про встановлення опіки над малолітньою Белелею С.В. та майном, яке їй належить 

75.  Про надання малолітній Комогоровій М.О. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

76.  Про надання малолітній Кравченко А.М. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

77.  Про надання малолітній Малиновській М.Д. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів  

78.  Про надання малолітньому Малиновському М.Д. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  

79.  Про надання малолітній Потеряхіній А.М. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів  

80.  Про надання неповнолітній Потеряхіній Є.М. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

81.  Про надання неповнолітній Гончарук Є.В. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів  

82.  Про надання малолітній Гончарук М.В. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

83.  Про надання неповнолітній Лобко В.Ю. повної цивільної дієздатності  

84.  Про надання неповнолітній Штиці М.С. повної цивільної дієздатності 

85.  Про звільнення Фудими Т.Л. від здійснення повноважень піклувальника 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про утворення Координаційної ради з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі  на території міста Біла 

Церква 

 

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

спорту міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про утворення оперативного штабу з координації проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей  м. Біла Церква на 2019 рік 



8 

 

 

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

спорту міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про утворення ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів 

Молодіжної ради міста Біла Церква 

 

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

спорту міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 

24 липня 2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» (зі змінами) 

на складання протоколів про адміністративні правопорушення» шляхом 

викладення його в новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради № 195 від 26 

березня 2019 року «Про деякі питання організації фестивалю «Міжнародний 

симпозіум скульптури» у місті Біла Церква» 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження штатного розпису департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради з 20 травня 2019 року 

 

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   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про зміни в штатному розписі керівного складу Білоцерківської міської ради і 

виконавчого комітету, окремих відділів та управлінь 

 

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   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  

2019-2020  роки в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Привокзальна, 8  в м. Біла Церква 
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ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Б. Хмельницького, 42/41  в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по вул. Комендантська, 10, військове містечко № 70  в м. 

Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по вул. Леся Курбаса, 8  в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги: взяття 

громадян на квартирний облік за місцем проживання 
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ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ГОЛОВКО М.А., ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В.,      

АНОСОВА Н.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пункту:  

«5.1.Аносова Ігоря Володимировича, у зв’язку з поданням недостовірних відомостей, 

що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, п.п.5 п.26, 27, 28 

Правил. Сім’я 4 особи.» 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до Порядку надання грошової допомоги по Програмі 

соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква 

«Турбота» на 2017-2022 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. 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 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        12 
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             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін в Додаток до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 12 січня 2016 року № 13 «Про затвердження 

нового складу комісії виконавчого комітету міської ради з питань 

забезпечення сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної 

плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат» 

 

ДОПОВІДАЛА: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки міської 

ради  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про внесення змін в Додаток до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 12 січня 2016 року № 14 «Про затвердження 

нового складу робочої групи  виконавчого комітету міської ради з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення» 

 

ДОПОВІДАЛА: КАРПЕНКО Олена Олександрівна – начальник управління економіки міської 

ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 15 січня 2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» 

 

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

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  КОШЕЛЬ В.О., СПАСЬКИЙ А.П. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 20. Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 15 січня 2019 року № 11 «Про тариф на проїзд у міському 

електричному транспорті» 

 

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

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       10 

             проти –     0 

утримались    -      0 

Заступник міського голови Кравець А.В. попросив врахувати його голос «за» 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

Член виконавчого комітету міської ради Винниченко С.О. попросив врахувати його голос 

«за» 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26 

березня 2019 року № 194 «Про розгляд Експертного висновку за 

результатами громадської експертизи рішень виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради» 

 

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

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про внесення змін та доповнень до 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 затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 26 березня 2019 року № 205 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

- запропонувала з додатку до проекту рішення виключити слова: 

 

«Авдієнко 

Юрій Олексійович 
 

- голова первинної профспілкової організації Білоцерківського 

учбово-виробничого підприємства Українського товариства 

сліпих (за згодою); » 
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В.: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про присвоєння адреси новозбудованій комплексній інженерній 

(когенераційній) споруді для виробництва електричної енергії з системою 

збору та утилізації біогазу по вул. Сухоярська, 10-Б 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         12 

             проти –       0 

утримались    -        0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

   

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«Агропромтехтранс Плюс» щодо надання дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, в напрямку руху автотранспорту від 

ТРЦ «Гермес» до міської лікарні № 1 (конструкція № 1, № 2, № 3, № 4, № 

5, № 6) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю 

«Агропромтехтранс Плюс» щодо надання дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, в напрямку руху автотранспорту від 

міської лікарні № 1 до торгово-розважального центру «Гермес») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«Агропромтехтранс Плюс» щодо надання дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, в напрямку руху автотранспорту від 

торгово-розважального центру «Гермес» до міської лікарні № 1 

(конструкція № 6, 7) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

- запропонувала назву проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Агропромтехтранс Плюс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, в 

напрямку руху автотранспорту від торгово-розважального центру «Гермес» до міської лікарні 

№ 1 (конструкція № 7, 8)» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій Павлової С.В.: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (б-р Олександрійський, в 

напрямку руху автотранспорту від Горбатого мосту, біля дендропарку 

«Олександрія») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  КОШЕЛЬ В.О., КРАВЕЦЬ А.В. - назву проекту рішення викласти в наступній 

редакції: 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (б-р Олександрійський, в напрямку руху 

автотранспорту від шляхопроводу через залізницю по Сквирському шосе в м. Біла Церква, 

біля дендропарку «Олександрія»)» 

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

              за   –         9 

             проти –     0 

утримались    -      0 

Заступник міського голови Кравець А.В. попросив врахувати його голос «за» 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Постівий С.О. попросив врахувати 

його голос «за» 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви приватного підприємства «Покров-груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (в районі будинку по вул. 

Леваневського, 42 на рівні першого під’їзду та будинку № 46 ) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  КОШЕЛЬ В.О., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         4 

             проти –     1 

утримались    -      6 

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 (перехрестя вулиць 

Ярослава Мудрого, вул. Сквирське шосе та вул. Київська, на виїзді з міста) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ПОСТІВИЙ С.О., ПАВЛОВА С.В. – запропонувала пункт 1 

проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити приватному підприємству «Покров-груп» у наданні дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами терміном на п’ять років: спеціальна металева 

конструкція типу «біг-борд» з двостороннім рекламним  щитом, розміром рекламного поля 

3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 36,0 кв. м, розміщена за адресою: перехрестя вулиць 

Ярослава Мудрого, вул. Сквирське шосе та вул. Київська, на виїзді з міста відповідно до п. 1 

рішення Білоцерківської міської ради № 3713-69-VII від 18 квітня 2019 року «Про деякі 

питання розміщення зовнішньої реклами в місті Біла Церква», п. 16, 41, 43 Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 

грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності».» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В.: 

              за   –       11 

             проти –     0 

утримались    -      0 

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

 

 

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

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

колишнього МРЕО в сторону руху автотранспорту до центру міста) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       5 
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             проти –     0 

утримались    -      4 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (просп. Князя 

Володимира навпроти школи мистецтв № 4) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська, 150) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА»щодо надання дозволу на розміщення об’єктазовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, в районізупинки громадського транспорту 

«Льодова арена») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Київська в районі автозаправної станції «БРСМ») 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Київська, 48 (навпроти автомийки «Тетріс»)) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       10 

             проти –     0 

утримались    -      0 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Постівий С.О. попросив врахувати 

його голос «за» 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

Член виконавчого комітету міської ради Олійник О.О. попросив врахувати його голос «за» 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського в районі житлового будинку № 40) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами(вул. Леваневського в районі перехрестя з вул. Заводською) 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами(вул. Леваневського за 350 м до перехрестя з вул. Західний проїзд) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, навпроти будинку № 36) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Логінова в районі будинку № 37-А) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 41. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта  зовнішньої 

реклами (навпроти перехрестя вул. Леваневського та вул. Узинської (в районі 

супермаркету «Епіцентр») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (просп. Князя Володимира за 100 м до перехрестя з вул. Шевченко) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського навпроти житлового будинку № 46) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Київська навпроти СТО BOSCH) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        12 
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             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА»  щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського в районі житлового будинку № 57) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

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

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 47. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (б-р Олександрійський в районі будинку № 44/2) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 48. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Сквирське шосе в районі будинку № 226) 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 49. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого в районі будинку № 59) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 50. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, 55 (в районі пам’ятного знаку жертвам 

голодомору)) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 51. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (бульвар Олександрійський, в районі перехрестя з вул. Героїв 

Небесної Сотні) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 52. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, в районі перехрестя з вул. Митрофанова, 

конструкція № 2) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 53. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» 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 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 54. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Першотравнева, в районі головного входу до міської лікарні № 1) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 55. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського 50/5, в районі перехрестя з вул. Митрофанова) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 56. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, 32, навпроти палацу культури «Росава») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 57. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, в районі повороту до вул. Некрасова) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 58. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Некрасова, навпроти супермаркету «NOVUS») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 59. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 
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реклами (вул. Некрасова,36 (навпроти житлового будинку № 47/1 по вул. 

Леваневського)) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 60. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Сквирське шосе, навпроти житлового будинку № 224) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 61. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Я. Мудрого, в районі житлового будинку № 48) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 62. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю  «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Я. Мудрого, в районі житлового  будинку № 70) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 
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ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 63. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Я. Мудрого, навпроти житлового будинку № 32) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 64. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (просп. Князя Володимира в районі супермаркету «NOVUS») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 65. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Сквирське шосе, в районі зупинки громадського транспорту 

«пл. Перемоги») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 66. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Я. Мудрого, навпроти житлового будинку № 33) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

Міський голова Дикий Г.А. попросив врахувати його голос «за» 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

Член виконавчого комітету міської ради Маршалок В.А. попросив врахувати його голос «за» 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 67. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського в районі будинку № 73 (100 м до повороту з вул. 

Митрофанова)) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 68. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (бульвар Михайла Грушевського, в районі житлового будинку № 2 

(в районі міської лікарні №1)) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 69. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Я. Мудрого, в районі будинку № 33, конструкція № 1) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 70. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламне 

агентство ОСА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Я. Мудрого, в районі житлового будинку № 33, конструкція № 2) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 71. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» 

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

Олександрійський, в районі головного входу до парку «Олександрія») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 72. Про вибуття  із сім’ї патронатного вихователя малолітньої Дудки А. С. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 73. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Солярика Д.П. стосовно його малолітнього сина Солярика П.Д. 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 74. Про встановлення опіки над малолітньою Белелею С.В. та майном, яке їй 

належить 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 75. Про надання малолітній Комогоровій М.О. 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   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 76. Про надання малолітній Кравченко А.М. 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   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 77. Про надання малолітній Малиновській М.Д. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 78. Про надання малолітньому Малиновському М.Д. 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   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 79. Про надання малолітній Потеряхіній А.М. 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   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 80. Про надання неповнолітній Потеряхіній Є.М. 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   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 81. Про надання неповнолітній Гончарук Є.В. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 82. Про надання малолітній Гончарук М.В. 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   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 83. Про надання неповнолітній Лобко В.Ю. повної цивільної дієздатності 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 84. Про надання неповнолітній Штиці М.С. повної цивільної дієздатності 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 85. Про звільнення Фудими Т.Л. від здійснення повноважень піклувальника 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
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ВИСТУПИЛИ:  НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ПОСТІВИЙ С.О., ДИКИЙ Г.А., КОШЕЛЬ В.О., 

КАНДАУРОВ С.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 86. 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   –      12 

             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 


