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ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 14 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           14 травня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні – 12 осіб: 

 

1.  Кошель В.О. - в.о. міського голови 

2.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

3.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

4.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

6.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

7.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

9.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

10.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

11.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Дикий Г.А., Гнатюк В.В., Литвиненко К.С., Гриненко Ю.А., Кандауров С.М., Маршалок В.А., 

Мельниченко Г.В., Ребенко С.А., Усенко Я.В. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій 

 

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

населення і громадського харчування міської ради; 

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

Карпович Н.П. - Білоцерківське міське товариство інвалідів «Фенікс» Київської 

обласної організації «Союз організацій інвалідів України»; 

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

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; 

Яковенко А.Ю. - в.о. начальника юридичного управління міської ради. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання – в.о. міського голови Кошель В.О. 

 

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. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Постівий С.О. запропонував 

виключити з порядку денного 2 питання: 

 

- Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху на час проведення заходу «Місто 

професій» 

 

- Про розгляд заяви приватного підприємства виробничого підприємства «Будсервіс» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 20, в 

районі магазину «Кенгуру») 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного спорту 

2.  Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху на час проведення святкування 

Міжнародного дня сім’ї 

Доповідає: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник управління у справах молоді 

та спорту міської ради 

3.  Про роботу закладів дошкільної освіти комунальної власності м. Білої Церкви в літній 

період 2019 року 
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Доповідає: АНТОНЮК Микола Анатолійович – член виконавчого комітету міської ради 

4.  Про проведення в 2019 році природоохоронної акції «Еко-Пікнік» в м. Біла Церква 

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

вул. Сухоярська, 14  в м. Біла Церква 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

6.  Про звіт начальника відділу з питань торгово- побутового обслуговування населення і 

громадського харчування Білоцерківської міської ради про роботу із зверненнями 

громадян за 2018 рік та І квартал 2019 року 

7.  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 

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

підтримки громадським організаціям 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

9.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо надання 

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

будинку № 77 (конструкція № 2)) 

10.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо надання 

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

будинку № 37) 

11.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо надання 

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

будинку № 77 (конструкція № 1)) 

12.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо надання 

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

будинку № 23/1) 

13.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, 216 А, в районі 

кільцевої транспортної розв’язки) 

14.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо надання 

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

зупинки громадського транспорту «Павліченко») 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

15.  Про визначення порядку участі Батенка Дмитра Вікторовича у вихованні та особистому 

спілкуванні з його малолітнім сином Батенком Богданом Дмитровичем 

16.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Пащенко Марини 

Валеріївни та Пащенко Олександра Васильовича стосовно їх малолітньої доньки Пащенко 

Олександри Олександрівни 

17.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Степаненко Олени 

Василівни стосовно її малолітнього сина Степаненка Нікіти Павловича 

18.  Про зміну прізвища малолітньому Пономаренку Тимофію Ярославовичу 

19.  Про надання малолітній Параскун Каріні Олександрівні статусу дитини-сироти та захист 

її особистих прав 

20.  Про надання малолітнім Ільченку Івану Олександровичу та Ільченку Олександру 

Олександровичу статусу дітей-сиріт та захист їх особистих прав 

21.  Про надання неповнолітній Чирві Анні Юріївні статусу дитини-сироти та захист її 

особистих прав 
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22.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

23.  Про призначення опікуна над гр. Ляшенко А.П., якого рішенням суду було визнано 

недієздатним 

Доповідає: АНТОНЮК Микола Анатолійович – член виконавчого комітету міської ради 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного спорту 

 

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

спорту міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху на час проведення 

святкування Міжнародного дня сім’ї 

 

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: 3. Про роботу закладів дошкільної освіти комунальної власності м. Білої Церкви 

в літній період 2019 року 

 

ДОПОВІДАВ: АНТОНЮК Микола Анатолійович – член виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про проведення в 2019 році природоохоронної акції «Еко-Пікнік» в м. Біла 

Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ПОЛІЩУК С.М., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В.,            

КРАВЕЦЬ А.В., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Сухоярська, 14  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: 6. Про звіт начальника відділу з питань торгово- побутового обслуговування 

населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради про роботу 

із зверненнями громадян за 2018 рік та І квартал 2019 року 

 

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

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. 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 в пункті 1.5. проекту рішення цифри «07» замінити на цифри «08» 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., АНТОНЮК М.А. – запропонував 

пункт 1.12. проекту рішення після слова: ««Піонерська»» доповнити словами: «(«площа 

Перемоги»)» 
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ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ПОСТІВИЙ С.О., ПОЛІЩУК С.М., КОШЕЛЬ В.О. – 

запропонував врахувати всі пропозиції та виключити з проекту рішення пункт: 

«1.6. Фізичній особі-підприємцю Поруновій Ларисі Борисівні у кафе за адресою: м. Біла 

Церква, вул. Гайок, 201, з 10-00 до 22-00 , без перерви та вихідних.» 

 

Голосували за пропозицію Кошеля В.О.: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозиція приймається. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації надання 

фінансової підтримки громадським організаціям 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КАРПОВИЧ Н.П., КРАВЕЦЬ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 77 (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: 10. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

(бульвар  Олександрійський, в районі будинку № 37) 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ПОСТІВИЙ С.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, в районі будинку № 77 (конструкція № 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: 12. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

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

Олександрійський, в районі будинку № 23/1) 

 

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: 13. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, 216 А, в районі кільцевої транспортної розв’язки) 

 

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: 14. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

(проспект Князя Володимира, в районі зупинки громадського транспорту 

«Павліченко») 

 

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: 15. Про визначення порядку участі Батенка Дмитра Вікторовича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітнім сином Батенком Богданом 

Дмитровичем 

 

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: 16. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Пащенко 

Марини Валеріївни та Пащенко Олександра Васильовича стосовно їх 

малолітньої доньки Пащенко Олександри Олександрівни 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Степаненко Олени Василівни стосовно її малолітнього сина Степаненка 

Нікіти Павловича 
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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: 18. Про зміну прізвища малолітньому Пономаренку Тимофію Ярославовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

АНТОНЮК М.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання малолітній Параскун Каріні Олександрівні статусу дитини-

сироти та захист її особистих прав 

 

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: 20. Про надання малолітнім Ільченку Івану Олександровичу та Ільченку 

Олександру 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   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 21. Про надання неповнолітній Чирві Анні Юріївні статусу дитини-сироти 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: 22. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       12 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про призначення опікуна над гр. Ляшенко А.П., якого рішенням суду було 

визнано недієздатним 

 

ДОПОВІДАВ: АНТОНЮК Микола Анатолійович – член виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –         12 

             проти –       0 

утримались    -        0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

В.о. міського голови        В. Кошель 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 


