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початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  14 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Кравець А.В - заступник міського голови 

4.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

11.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

12.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

13.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Власенко В.В., Денисенко О.М., Островерх В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування міської ради; 

Возненко С.Г. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта»; 

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

Ковбаса О.С. - заступник начальника Білоцерківського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області; 

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

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

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

ради; 

Турій О.В. - начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю 

міської ради; 

Франчук П.А. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення 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 Олійник А.О. 

 

Відповідно до ст.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання 

виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 

 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету голосували: 

            за    –    14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 4 питання: 

 

- Про забезпечення паливо-мастильними матеріалами спеціалізовану службу охорони 

громадського порядку цивільного захисту міста 

 

- Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25 

березня 2020 року № 160 «Про виділення коштів резервного фонду бюджету» 

 

- Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 02 

квітня 2020 року № 174 «Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру» 

 

- Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 02 

квітня 2020 року № 175 «Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква» 

БЦ10
Стрілка
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Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна 

поліклініка» 

2.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня № 1» 

3.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня № 2» 

4.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня №3» 

5.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня № 4» 

6.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» 

7.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» 

8.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське 

патологоанатомічне бюро» 

9.  Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий 

будинок» 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

10.  Про забезпечення паливо-мастильними матеріалами спеціалізовану службу охорони 

громадського порядку цивільного захисту міста  

11.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25 

березня 2020 року № 160 «Про виділення коштів резервного фонду бюджету»  

Доповідає: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради  

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

2020 року 

13.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 02 

квітня 2020 року № 174 «Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру»  
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14.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 02 

квітня 2020 року № 175 «Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква»  

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

15.  Про затвердження заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021  

р.р. в м. Біла Церква 

16.  Про процедуру закінчення опалювального сезону 2019-2020 років в місті Біла Церква 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

17.  Про продовження строку дії договорів на перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування 

18.  Про схвалення проєкту рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження 

Програми розвитку автомобільного транспорту міста Білої Церкви на 2021-2025 роки» 

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

міської ради 

19.  Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

20.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени Володимирівни щодо 

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

районі гуртожитку Білоцерківського національного аграрного університету) 

21.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени Володимирівни щодо 

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

районі площі ім. Т. Г. Шевченка) 

22.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени Володимирівни щодо 

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

99, в районі зупинки громадського транспорту «вул. Вокзальна») 

23.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени Володимирівни щодо 

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

житлового будинку № 36) 

24.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени Володимирівни щодо 

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

перехрестя з вул. Митрофанова, зі сторони будинку № 59) 

25.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени Володимирівни щодо 

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

районі житлового будинку № 22) 

26.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени Володимирівни щодо 

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

районі Будинку урочистих подій) 

27.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени Володимирівни щодо 

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

районі перехрестя з вул. М’ясною, зі сторони Центру зайнятості) 

28.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени Володимирівни щодо 

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

районі перехрестя з вул. С. Наливайка, зі сторони Центру зайнятості) 

29.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени Володимирівни щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, 53, в 

районі ПК «Росава») 
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30.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» 

щодо надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Леваневського, 

50/5) 

31.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» 

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

Мудрого, 40) 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

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

підтвердження місця проживання дитини Лукашенко Єлизавети Вадимівни, 03 січня 2005 

року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Лукашенко Діани Вадимівни, 23 квітня 2010 

року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

34.  Про надання дозволу для зняття коштів з поточного рахунку неповнолітньої Іванової І.В. 

35.  Про надання малолітньому Пітику Н.О. статусу дитини-сироти 

36.  Про надання малолітньому Пітику Д.Ю. статусу дитини-сироти та встановлення над ним 

опіки 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Дитяча стоматологічна поліклініка» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 1» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 3. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 2» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 4» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський пологовий будинок» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про забезпечення паливо-мастильними матеріалами спеціалізовану службу 

охорони громадського порядку цивільного захисту міста 

 

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 25 березня 2020 року № 160 «Про виділення коштів резервного 

фонду бюджету» 

 

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. – запропонувала доповнити пункт 1 

проекту рішення: 

«- управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради – 2 000 000 грн. – 

придбання засобів індивідуального захисту та медикаментів для лікувальних установ.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Новогребельської І.В.: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на другий 

квартал 2020 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 02 квітня 2020 року № 174 «Про виникнення медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру» 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 02 квітня 2020 року № 175 «Про встановлення тимчасових заборон у 

місті Біла Церква» 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., КОЗИРЄВ П.Г., ДИКИЙ Г.А., КРАВЕЦЬ А.В., 

ЛЕНТЮГОВ А.В., БЕРКУТ М.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., 

ГРИНЕНКО Ю.А., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 

2020-2021  р.р. в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про процедуру закінчення опалювального сезону 2019-2020 років в місті Біла 

Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., КРАВЕЦЬ А.В. – запропонував пункт 1 проекту рішення 

викласти в наступній редакції: 

«1. Розпочати процедуру закінчення опалювального  сезону 2019 - 2020 років в місті 

Біла Церква з 08 квітня 2020 року та закінчити опалювальний період 10 квітня 2020 року.» 

 

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

              за       –  14 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про продовження строку дії договорів на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування 

 

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

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ЛЕНТЮГОВ А.В., ДИКИЙ Г.А. 

– запропонував пункт 3 проекту рішення доповнити словами «після закінчення строку дії  

чинних договорів» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Дикого Г.А.: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про схвалення проєкту рішення Білоцерківської міської ради «Про 

затвердження Програми розвитку автомобільного транспорту міста Білої 

Церкви на 2021-2025 роки» 

 

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

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ПОЛЯРУШ О.О., 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., КРАВЕЦЬ А.В., ШЕВЧЕНКО О.С. – 

запропонувала доповнити Програму розвитку автомобільного транспорту 

міста Білої Церкви на 2021-2025 роки: 

пункти 3 та 7 розділу 5 словами «Виконавчий комітет міської ради» 

розділ 8 словами «відділ транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради» 

 

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

              за       –  12 

             проти –    1 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 19. 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 

- запропонувала пункти 1.2 та 1.3 викласти в наступній редакції: 
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«1.2. Фізичній особі-підприємцю Громадській Олені Анатоліївні у магазині 

продовольчих товарів «Продукти» за адресою: м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 23/1  з 

08-00 до 22-00,  без перерви та вихідних. 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Громадському Олександру Сергійовичу у магазині 

продовольчих товарів за адресою: м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 177  з 08-00 до 22-

00,  без перерви та вихідних.» 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Беркут М.В.: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі гуртожитку Білоцерківського 

національного аграрного університету) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    1 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі площі ім. Т. Г. Шевченка) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    1 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (бульвар Олександрійський, 99, в районі зупинки громадського 

транспорту «вул. Вокзальна») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    2 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, в районі житлового будинку № 36) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    2 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

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

сторони будинку № 59) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    2 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі житлового будинку № 22) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    2 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі Будинку урочистих подій) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    2 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі перехрестя з вул. М’ясною, зі 

сторони Центру зайнятості) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    1 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі перехрестя з вул. С. Наливайка, 

зі сторони Центру зайнятості) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    2 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, 53, в районі ПК «Росава») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    2 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «САВ-

ДІСТРИБЬЮШН» щодо надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, 50/5) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «САВ-

ДІСТРИБЬЮШН» щодо надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, 40) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Лукашенко Єлизавети 

Вадимівни, 03 січня 2005 року народження, для її тимчасового виїзду за межі 

України 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Лукашенко Діани 

Вадимівни, 23 квітня 2010 року народження, для її тимчасового виїзду за межі 

України 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про надання дозволу для зняття коштів з поточного рахунку неповнолітньої 

Іванової І.В. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання малолітньому Пітику Н.О. статусу дитини-сироти 

 

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: 36. Про надання малолітньому Пітику Д.Ю. статусу дитини-сироти та 

встановлення над ним опіки 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О., ШВЕЦЬ С.С., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


