
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л № 13
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 22 травня 2018 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(великий зал виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 12 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Гнатюк В.В. - заступник міського голови
3. Поляруш О.О. - заступник міського голови
4. Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
5. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
6. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
7. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
8. Маршалок В.А. - член виконавчого комітету
9. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
10. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
11. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету
12. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Міщенко В.В., Ребенко С.А., Смуток Б.М., Усенко Я.В.



2

Присутні на засіданні від установ та організацій

Бакун О.М. - заступник міського голови;
Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування

населення і громадського харчування міської ради;
Велігорська Т.О. – начальник управління соціального захисту міської ради;
Геращенко А.П. -начальник відділу  земельних відносин та архітектури  юридичного

управління міської ради,
Карпенко О.О. -начальник управління економіки міської ради;
Кисельова В.М. -начальник служби у справах дітей міської ради;
Ковальська Ю.І. – начальник відділу культури і туризму міської ради;
Кошель В.О. - секретар міської ради;
Кравець А.В. – директор департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Литвиненко К.С. – начальник управління з питань молоді та спорту міської ради;
Павлова С.В. - в. п. начальника управління містобудування та архітектури міської

ради;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Ходань С.О. - заступник директора з комерційних питань комунального

підприємства Білоцерківської міської ради
«Білоцерківтепломережа»;

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

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста.

Головуючий на засіданні – міський голова Г.А. Дикий

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради С.О. Постівий

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.

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 3 питання:

- Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 05 квітня
2018 року № 141 «Про закінчення опалювального  сезону 2017-2018 років в місті Біла Церква»;

- Про організацію та проведення в м. Біла Церква футбольного заходу «Вірні збірній»;

- Про організацію відпочинку групи дітей із Попаснянського району Луганської області в
закладах міста Біла Церква

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

утримались - 0
Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами:



3

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціальної підтримки осіб з

обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки
2. Про робочу групу з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки осіб з

обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки
3. Про організаційні питання забезпечення житлом деяких категорій громадян
4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23

січня 2018 року №30 «Про організаційні заходи щодо реалізації положень Міської
комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції на 2018-2020 роки»

5. Про робочу групу з питань реалізації заходів Міської комплексної програми підтримки
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки

6. Про внесення змін до Порядку надання компенсації за зубопротезування окремим
категоріям громадян

7. Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення Білоцерківської
міської ради
Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального

захисту міської ради
8. Про повідомну реєстрацію колективних договорів
9. Про затвердження переліку адрес для встановлення системи відеоспостереження та

відеоаналітики «БМ Біла Церква»
Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого

комітету міської ради
10. Про створення комісії по безоплатній передачі з  балансу комунальних підприємств міської

ради житлово-експлуатаційних контор №№ 1, 6, 7 на баланс комунального підприємства
міської ради «Міська служба замовника» гуртожитків, які перебувають у власності
територіальної громади міста Біла Церква

11. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій гуртожитків міста, які перебувають на балансі комунального підприємства
Білоцерківської міської ради  «Міська служба замовника»

12. Про затвердження конкурсної документації з проведення конкурсу щодо виконання
комплексу робіт по  дегазації полігону твердих  побутових відходів у місті Біла Церква

13. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про часткове припинення поховань на
території кладовища «Новозарічанське» в м. Біла Церква»

14. Про деякі питання щодо квартирного обліку
15. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 05

квітня 2018 року № 141 «Про закінчення опалювального  сезону 2017-2018 років в місті
Біла Церква»
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
16. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового

обслуговування населення
17. Про закріплення за товариством з обмеженою відповідальністю «Комфорт» прилеглої до

центрального ринку території та дотримання відповідного ветеринарно-санітарного стану
даної території

18. Про утворення робочої групи для проведення спільних рейдів з метою ліквідації осередків
стихійної торгівлі на вулицях м.Біла Церква
Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового

обслуговування населення і громадського харчування міської ради
19. Про роботу комунальних закладів дошкільної освіти в літній період 2018 року

Доповідає: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти і науки міської
ради



4

20. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про оптимізацію мережі закладів
позашкільної освіти  у сфері культури»
Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської

ради
21. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного спорту
22. Про організацію та проведення в м. Біла Церква футбольного заходу «Вірні збірній»

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – начальник управління з питань молоді та
спорту міської ради

23. Про зміну адреси новозбудованій церкві по вул. Григорія Ковбасюка, 1-А
24. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Риженко Світлани Леонідівни по вул. Садова, 5
25. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Кошуби В.В. по вул. Челюскінців, 59
26. Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами
27. Про новий склад комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних

груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста при
виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради
Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – в. п. начальника управління

містобудування та архітектури міської ради
28. Про організацію відпочинку групи дітей із Попаснянського району Луганської області в

закладах міста Біла Церква
29. Про висновок щодо можливості виселення малолітньої дитини з житлового приміщення
30. Про надання неповнолітнім Хозєєву Дмитру Олександровичу та Хозєєву Денису

Олександровичу статусу дітей-сиріт та захист їх особистих прав
31. Про надання малолітній Цибко Юлії Олександрівні статусу дитини, позбавленої

батьківського піклування та захист її особистих прав
32. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціальної
підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального
захисту міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. Про робочу групу з питань реалізації заходів Програми соціальної підтримки
осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального
захисту 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: 3. Про організаційні питання забезпечення житлом деяких категорій громадян

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального
захисту міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 23 січня 2018 року №30 «Про організаційні заходи щодо реалізації
положень Міської комплексної програми підтримки ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки»

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального
захисту міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про робочу групу з питань реалізації заходів Міської комплексної програми
підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-
2020 роки

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального
захисту міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до Порядку надання компенсації за зубопротезування
окремим категоріям громадян

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального
захисту міської ради

- запропонувала в пункті 1.1. проекту рішення слова «медичної субвенції» замінити на
«іншої субвенції з обласного бюджету».
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Велігорської Т.О.:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 7. Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального
захисту міської ради

- запропонувала в пункті 1.2.4. проекту рішення цифру «7» замінити на цифру «6» та
доповнити пункт 1.2. проекту рішення:

«1.2.12. Спеціаліста 1 категорії – інформатора-координатора відділу організації і
прийому громадян з питань надання соціальних допомог – 1 од.»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Велігорської Т.О.:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 8. Про повідомну реєстрацію колективних договорів

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого комітету
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження переліку адрес для встановлення системи
відеоспостереження та відеоаналітики «БМ Біла Церква»

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого комітету
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., ТЮТЮННИК І.Ф.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 10. Про створення комісії по безоплатній передачі з  балансу комунальних
підприємств міської ради житлово-експлуатаційних контор №№ 1, 6, 7 на
баланс комунального підприємства міської ради «Міська служба замовника»
гуртожитків, які перебувають у власності територіальної громади міста Біла
Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., 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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 11. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій гуртожитків міста, які перебувають на балансі
комунального підприємства Білоцерківської міської ради  «Міська служба
замовника»

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження конкурсної документації з проведення конкурсу щодо
виконання комплексу робіт по  дегазації полігону твердих  побутових відходів
у місті Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., КРАВЕЦЬ А.В. – запропонував зняти з розгляду проект
рішення.

Голосували за пропозицію Кравця А.В.:
за – 11
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.
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СЛУХАЛИ: 13. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про часткове припинення
поховань на території кладовища «Новозарічанське» в м. Біла Церква»

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 14. Про деякі питання щодо квартирного обліку

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

- запропонував виключити з проекту рішення пункт:
«7. Відмінити пункт в рішенні:

Пункт 1.1 розділ 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 лютого
2018 року № 91 про видачу ордеру на заселення кімнат у гуртожитках міста:
«Відповідно до клопотання Білоцерківського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Київській області від 15 листопада 2017 р. № 21027:

Джегур Інзі Вячеславівні на кімнату№ 428 по вул.  Шолом- Алейхема, 86 в місті Біла Церква,
житловою площею 18,4 кв. м.  Сім’я 2 особи.»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кравця А.В.:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 15.Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради
від 05 квітня 2018 року № 141 «Про закінчення опалювального сезону 2017-
2018 років в місті Біла Церква»

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

БЦ10
Стрілка
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СЛУХАЛИ: 16. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування,
побутового обслуговування населення

ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового
обслуговування населення і громадського
харчування міської ради

ВИСТУПИЛИ:  ГНАТЮК В.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 17. Про закріплення за товариством з обмеженою відповідальністю «Комфорт»
прилеглої до центрального ринку території та дотримання відповідного
ветеринарно-санітарного стану даної території

ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового
обслуговування населення і громадського
харчування міської ради

ВИСТУПИЛИ: ТЮТЮННИК І.Ф.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про утворення робочої групи для проведення спільних рейдів з метою
ліквідації осередків стихійної торгівлі на вулицях м. Біла Церква

ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового
обслуговування населення і громадського
харчування міської ради

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А. – запропонував доповнити проект рішення:

«2. Координацію роботи робочої групи щодо ліквідації стихійної торгівлі  на вулицях
міста Біла Церква покласти на відділ з питань торгово-побутового обслуговування населення
і громадського харчування Білоцерківської міської ради.»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахування пропозиції Антонюка М.А.:
за – 11
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
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СЛУХАЛИ: 19. Про роботу комунальних закладів дошкільної освіти в літній період 2018 року

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти і науки міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 20. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про оптимізацію мережі
закладів позашкільної освіти  у сфері культури»

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., ГРИНЕНКО Ю.А.,  ПОСТІВИЙ С.О.,
ТЮТЮННИК І.Ф., АНТОНЮК М.А., КОВАЛЬСЬКА Ю.І. – запропонувала
пункти Статуту комунального закладу Білоцерківської міської ради Київської
області Білоцерківська школа мистецтв № 2 викласти в наступній редакції:

«1.3. Заклад має статус державного закладу освіти, підзвітний, організаційно
підпорядкований відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради та керується у своїй
роботі його актами (наказами, тощо).»

«2.6. Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається закладом після
погодження із відділом культури і туризму Білоцерківської міської ради питань щодо
забезпечення фінансування та організації навчально-виховного процесу тощо.»

«5.2. Директор призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу
культури і туризму Білоцерківської міської ради. Призначення на посади та звільнення з
посади заступників керівника закладу, працівників здійснює керівник закладу у порядку,
передбаченому чинним законодавством.»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій Ковальської Ю.І.:

за – 10
проти – 0

утримались - 1
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).

СЛУХАЛИ: 21. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного
спорту

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – начальник управління з питань молоді
та спорту міської ради

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
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проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 22. Про організацію та проведення в м. Біла Церква футбольного заходу «Вірні
збірній»

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – начальник управління з питань молоді
та спорту міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 23. Про зміну адреси новозбудованій церкві по вул. Григорія Ковбасюка, 1-А

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – в. п. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ПАВЛОВА С.В. – запропонувала в назві
проекту рішення слово «зміну» замінити на «присвоєння»
ГНАТЮК В.В. – запропонував пункт 1 проекту рішення викласти в наступній
редакції:

«1. Присвоїти новозбудованій церкві загальною площею 134,7 кв. м., що розташована
на земельній ділянці за адресою: вул. Григорія Ковбасюка, 1-А, кадастровий номер
3210300000:04:036:0048, наступну адресу: вул. Григорія Ковбасюка, 1-А.»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій:

за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ 24. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Риженко Світлани Леонідівни по вул.
Садова, 5

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – в. п. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради

ВИСТУПИЛИ:  ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ 25 Про зміну адреси земельній ділянці гр. Кошуби В.В. по вул. Челюскінців, 59

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – в. п. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради

ВИСТУПИЛИ:  ГРИНЕНКО Ю.А., РУДЮК С.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ 26. Про деякі питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – в. п. начальника управління
містобудування та архітектури міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ 27.Про новий склад комітету забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури міста при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – в. п. начальника 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 28. Про організацію відпочинку групи дітей із Попаснянського району Луганської
області в закладах міста Біла Церква

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

- запропонувала  в пункті 1 проекту рішення число «01» замінити на «04»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кисельової В.М.:

за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 29. Про висновок щодо можливості виселення малолітньої дитини з житлового
приміщення

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ШВЕЦЬ С.С.,  ГНАТЮК В.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ 30 Про надання неповнолітнім Хозєєву Дмитру Олександровичу та Хозєєву
Денису Олександровичу статусу дітей-сиріт та захист їх особистих прав

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ 31. Про надання малолітній Цибко Юлії Олександрівні статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування та захист її особистих прав

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 32. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ПОЛЯРУШ О.О., КИСЕЛЬОВА В.М. – запропонувала
доповнити проект рішення:

«14. Дозволити неповнолітньому Миснику Богдану Вікторовичу, 09 березня 2003 року
народження, котрий діє за згодою батьків  Мисника Віктора Валентиновича та Мисник Тетяни
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Станіславівни, продаж належної неповнолітньому на праві приватної власності двокімнатної
квартири  загальною площею 43,9 кв. м. за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого,
буд. 30, кв. 9, за умови, що протягом двох місяців з дня прийняття цього рішення на ім’я
неповнолітнього буде придбано ¼ частку житлового будинку та відповідної частини прилеглої
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташовані за адресою м. Біла Церква, вул.
Радонова, буд. 1б.
14.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його батьків».

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кисельової В.М.:
за – 11
проти – 0

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

Головуючий на засіданні

Міський голова Г. Дикий

Секретар

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради С. Постівий
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