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початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  16 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - 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.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

10.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

11.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

12.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

13.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

14.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

15.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

16.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Островерх В.П. 



2 

 

Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Бабенко В.М. - депутат Білоцерківської міської ради; 

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

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

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

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

Похилько С.Ю. – 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; 

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

ради; 

Саєнко О.Є. – житель міста Біла Церква; 

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

Терещук С.Г. – начальник міського фінансового управління міської ради; 

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

міської ради. 

 

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    –    15 

             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 внесення змін до обсягів дохідної та видаткової частини бюджету м. Біла Церква на 

2020 рік 

 

- Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна у зв’язку з його поділом за заявою гр. 

Литвинського О.В. 

 

- Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Капрана В.В. 

 

- Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Поляруш-Сафроненко С.О. 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     15 

             проти – 0 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про внесення змін до обсягів дохідної та видаткової частини бюджету м. Біла Церква на 

2020 рік 

Доповідає: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового 

управління міської ради 

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

Програми розвитку електротранспорту міста Білої Церкви на 2021-2025 роки» 

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

міської ради 

3.  Про затвердження штатного розпису управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради 

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

служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород міської ради 

4.  Про встановлення тарифів на теплову енергію з використанням альтернативних джерел 

енергії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету (військові містечка 

№№ 1, 3, 30), та для потреб населення військових містечок №№ 1, 3 м. Біла Церква 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

5.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою СПОЖИВЧОГО 

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗЕЛЕНИЙ» 

6.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою фізичної особи-підприємця 

Кожух Наталії Араратівни 

7.  Про розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» щодо 

анулювання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

8.  Про розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Івана Кожедуба, 119) 

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

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

районі Білоцерківської районної державної адміністрації) 

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

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

районі будинку № 10) 

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

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

Володимира, в районі зупинки громадського транспорту «пл. Соборна», зі сторони 

Преображенського собору) 

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

продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Сквирське шосе, в районі шляхопроводу через залізницю, зі сторони автозаправної 

станції) 

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

продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Київська, в районі житлового будинку № 101) 
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14.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо 

продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Дружби, 

в районі в’їзду на автостоянку) 

15.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна у зв’язку з його поділом за заявою гр. 

Литвинського О.В. 

16.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Капрана В.В.  

17.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Поляруш-Сафроненко С.О. 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

18.  Про негайне відібрання малолітньої дитини у матері та її влаштування 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до обсягів дохідної та видаткової частини бюджету м. Біла 

Церква на 2020 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового 

управління міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про схвалення проєкту рішення Білоцерківської міської ради «Про 

затвердження Програми розвитку електротранспорту міста Білої Церкви на 

2021-2025 роки» 

 

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

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., ДИКИЙ Г.А., КОЗИРЄВ П.Г., ПОЛЯРУШ О.О., 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження штатного розпису управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради 
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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       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про встановлення тарифів на теплову енергію з використанням альтернативних 

джерел енергії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для 

потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 

бюджету (військові містечка №№ 1, 3, 30), та для потреб населення військових 

містечок №№ 1, 3 м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою СПОЖИВЧОГО 

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗЕЛЕНИЙ» 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою фізичної особи-

підприємця Кожух Наталії Араратівни 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     2 
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ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий 

центр» щодо анулювання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

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

Кожедуба, 119) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі Білоцерківської районної державної 

адміністрації) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    1 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі будинку № 10) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Абрамової Олени 

Володимирівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (проспект Князя Володимира, в районі зупинки громадського 

транспорту «пл. Соборна», зі сторони Преображенського собору) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

щодо продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Сквирське шосе, в районі шляхопроводу через залізницю, зі 

сторони автозаправної станції) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

щодо продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Київська, в районі житлового будинку № 101) 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

щодо продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Дружби, в районі в’їзду на автостоянку) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна у зв’язку з його поділом за заявою 

гр. Литвинського О.В. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Капрана В.В. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 17. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Поляруш-

Сафроненко С.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про негайне відібрання малолітньої дитини у матері та її влаштування 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ПОХИЛЬКО С.Ю., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., 

ОЛІЙНИК А.О., КРАВЕЦЬ А.В., САЄНКО О.Є., ДЕНИСЕНКО О.М., 

ВОЗНЕНКО К.С., ПОЛЯРУШ О.О., ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А. – підвів 

підсумки обговорення проекту рішення виконавчого комітету міської ради – 

розпорядчу частину проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Адміністрації комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради 

«Київська обласна дитяча лікарня № 2» передати малолітнього Похилька Іллю 

Станіславовича, 20 лютого 2020 року народження, на виховання його батькам Саєнко Олені 

Євгеніївні, 10 січня 1980 року народження, та Похильку Станіславу Юрійовичу, 12 травня 

1969 року народження.   

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради: 

2.1. Здійснювати контроль за виконанням батьками Саєнко О.Є. та Похильком С.Ю 

обов’язків щодо виховання та розвитку їхнього малолітнього сина Похилька І.С.  

2.2. За результатами моніторингу сім’ї Саєнко О.Є. та Похилька С.Ю. підготувати 

відповідні матеріали про стан виконанням ними батьківських обов’язків та через місяць з дня 

прийняття рішення подати їх на розгляд виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.  

3. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді вжити 

заходів для соціального супроводу сім’ї Саєнко О.Є. та Похилька С.Ю. з метою підвищення їх 

батьківського потенціалу, формування навичок відповідального батьківства та надання інших 

соціальних послуг родині. 

4. Попередити батьків Саєнко О.Є. та Похилька С.Ю. про відповідальність за ухилення 

від виконання батьківських обов’язків по вихованню малолітнього сина Похилька І.С. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за       –  14 

             проти –    0 
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утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 19. 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       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


