
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 18 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          25 червня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні –  17 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - 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.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Гнатюк В.В. - член виконавчого комітету 

10.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

11.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

12.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

13.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

15.  Усенко Я.В. - член виконавчого комітету 

16.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

17.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Постівий С.О., Кандауров С.М., Мельниченко Г.В., Ребенко С.А. 
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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; 

Земецька Ю.Ю. – заступник начальника управління – начальник відділу аналізу і 

прогнозів соціально-економічного розвитку міста управління 

економіки міської ради; 

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

Ковальська Ю.І. -начальник відділу культури і туризму міської ради; 

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

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

Петрик Ю.Ф. – начальник управління освіти та науки міської ради; 

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

Ротаенко Н.В. - заступник начальника управління – начальник відділу правового 

забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради 

та її виконавчих органів юридичного управління Білоцерківської 

міської ради; 

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

ради; 

Степура Б.С. - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міської 

ради. 

 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання –  міський голова Дикий Г.А. 

 

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 голосували: 

            за    –    14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Заступник міського голови Новогребельська І.В. попросила врахувати її голос «за» 

              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 2 питання: 

 

-Про деякі питання організації І мистецького фестивалю «АRT ПАНОРАМА» у місті Біла 

Церква; 

 

-Про виконання робіт по ліквідації наслідків пожежі 4 поверху гуртожитку по вул. Гайова, 

4 в м. Біла Церква Київської області 
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Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про відзначення Дня молоді у місті Біла Церква 

2.  Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

3.  Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з триатлону 

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

спорту міської ради 

4.  Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на третій квартал 

2019 року 

5.  Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

6.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 15 листопада 2018 року №634 «Про план діяльності виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік» 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

7.  Про деякі питання організації І мистецького фестивалю «АRT ПАНОРАМА» у місті Біла 

Церква 

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

8.  Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2019/2020 навчального року в м. 

Біла Церква 

Доповідає: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської 

ради 

9.  Про проведення  в 2019 році міського конкурсу на кращу клумбу до Дня міста 

10.  Про визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими 

відходами в м. Біла Церква 

11.  Про затвердження складу громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради в новій редакції 

12.  Про затвердження складу комісії по обстеженню річки Рось та внесенню пропозицій 

щодо її екологічного стану та благоустрою водоохоронних зон на території міста Біла 

Церква 

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

по вул. Ярослава Мудрого, 37 в м. Біла Церква 

14.  Про виконання робіт по ліквідації наслідків пожежі 4 поверху гуртожитку по вул. Гайова, 

4 в м. Біла Церква Київської області  

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

15.  Про направлення подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій 

основі 

Доповідає: СТЕПУРА Богдан Сергійович - начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців міської ради 

16.  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 
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харчування міської ради 

17.  Про схвалення проекту рішення міської ради «Про розроблення/внесення змін до 

Генерального плану міста Біла Церква» 

18.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон Аутдор» щодо 

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

перехрестя з вул. Першотравневою, зі сторони житлового будинку № 22 по вул. 

Вокзальній) 

19.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, 27) 

20.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, 40) 

21.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» 

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

53 Д, конструкція № 1) 

22.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» 

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

53 Д, конструкція № 2) 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

23.  Про вирішення судового спору щодо визнання неповнолітньої дитини такою, що 

втратила право на користування житловим приміщенням 

24.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Безручко Віти 

Іванівни та Пилипенка Василя Васильовича щодо  їхньої малолітньої дочки Пилипенко 

Іванни Василівни 

25.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Ковміра Олексія 

Олександровича стосовно його малолітніх дітей Ковмір Ульяни Олексіївни, Ковміра  

Тараса Олексійовича 

26.  Про встановлення піклування над неповнолітньою Чирвою А.Ю. та майном, яке їй 

належить 

27.  Про надання до суду висновку про визначення порядку участі Шевчука С.В. у вихованні 

та особистому спілкуванні з його малолітнім сином 

28.  Про надання малолітній Борзенковій В.Р. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

29.  Про надання малолітньому Борзенкову М.Р. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

30.  Про надання малолітній Косовській А.С. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

31.  Про надання малолітній Норець С.С. статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

32.  Про надання малолітній Сулимі К.Р. статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

33.  Про надання малолітнім Компанцю Б. М. та Компанець Н.М. статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та захист їх особистих прав 
34.  Про надання малолітньому Гусякову М.М. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

35.  Про надання малолітньому Дзюбі Б.Є. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

36.  Про надання малолітньому Марущенку В.С.  статусу  дитини-сироти 

37.  Про надання малолітньому Сергієнку А.А. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 



5 

38.  Про надання неповнолітній Сергієнко Софії Олексіївні статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

39.  Про реєстрацію народження покинутої дитини 

40.  Про реєстрацію народження підкинутої дитини 

41.  Про надання неповнолітньому Лисянському Б.В. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про відзначення Дня молоді у місті Біла Церква 

 

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

спорту міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

 

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

спорту міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з триатлону 

 

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

спорту міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 
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СЛУХАЛИ: 4. Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на третій 

квартал 2019 року 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

- запропонувала в пункті 1 додатку до проекту рішення слова «Земецька Ю.Ю.» замінити на 

«Кошель В.О.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції         

Новогребельської І.В.: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 15 листопада 2018 року №634 «Про план 

діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., МАРШАЛОК В.А., УСЕНКО Я.В., ГНАТЮК В.В., 

АНТОНЮК М.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про деякі питання організації І мистецького фестивалю «АRT ПАНОРАМА» 

у місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА:  ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 
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ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2019/2020 

навчального року в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       17 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про проведення  в 2019 році міського конкурсу на кращу клумбу до Дня міста 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПЕТРИК Ю.Ф., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з 

побутовими відходами в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –   0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження складу громадської комісії з житлових питань 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради в новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.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   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження складу комісії по обстеженню річки Рось та внесенню 

пропозицій щодо її екологічного стану та благоустрою водоохоронних зон на 

території міста Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А.- запропонував доповнити додаток до проекту рішення: 

 

«Маршалок  

Вадим Анатолійович 

 

- член виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради (за згодою);» 

 

КРАВЕЦЬ А.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. 

               

МАРШАЛОК В.А. - 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   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по вул. Ярослава Мудрого, 37 в м. Біла Церква 
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ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про виконання робіт по ліквідації наслідків пожежі 4 поверху гуртожитку 

по вул. Гайова, 4 в м. Біла Церква Київської області 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про направлення подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на 

тимчасовій основі 

 

ДОПОВІДАВ: СТЕПУРА Богдан Сергійович - начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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: АНТОНЮК М.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про розроблення/внесення 

змін до Генерального плану міста Біла Церква» 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ГНАТЮК В.В., КРАВЕЦЬ А.В., АНТОНЮК М.А., 

КОШЕЛЬ В.О., ДИКИЙ Г.А. – підвів підсумки обговорення проекту рішення виконавчого 

комітету – доповнити проект рішення словами: 

«5. Управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради щоквартально 

звітувати про проведену роботу щодо розроблення/внесення змін до Генерального плану 

міста Біла Церква.» 

відповідно пункт 5 вважати пунктом 6 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон 

Аутдор» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. О. Гончара, в районі перехрестя з вул. Першотравневою, зі сторони 

житлового будинку № 22 по вул. Вокзальній) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, 27) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, 40) 
 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Леваневського, 53 Д, конструкція № 1) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –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). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Леваневського, 53 Д, конструкція № 2) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про вирішення судового спору щодо визнання неповнолітньої дитини 

такою, що втратила право на користування житловим приміщенням 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Безручко Віти Іванівни та Пилипенка Василя Васильовича щодо  їхньої 

малолітньої дочки Пилипенко Іванни Василівни 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Ковміра 

Олексія Олександровича стосовно його малолітніх дітей Ковмір Ульяни 

Олексіївни, Ковміра  Тараса Олексійовича 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про встановлення піклування над неповнолітньою Чирвою А.Ю. та майном, 

яке їй належить 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 
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СЛУХАЛИ: 27. Про надання до суду висновку про визначення порядку участі Шевчука С.В. 

у вихованні та особистому спілкуванні з його малолітнім сином 

 

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). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання малолітній Борзенковій В.Р. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про надання малолітньому Борзенкову М.Р. статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17   

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про надання малолітній Косовській А.С. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання малолітній Норець С.С. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17  

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання малолітній Сулимі К.Р. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про надання малолітнім Компанцю Б. М. та Компанець Н.М. статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та захист їх особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про надання малолітньому Гусякову М.М. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання малолітньому Дзюбі Б.Є. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання малолітньому Марущенку В.С.  статусу  дитини-сироти 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про надання малолітньому Сергієнку А.А. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про надання неповнолітній Сергієнко Софії Олексіївні статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про реєстрацію народження покинутої дитини 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ДИКИЙ Г.А., ПОЛІЩУК С.М.,           

АНТОНЮК М.А., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про реєстрацію народження підкинутої дитини 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –     17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про надання неповнолітньому Лисянському Б.В. статусу дитини-сироти та 

захист його особистих прав 

 

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). 

 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 - запропонувала доповнити проект рішення: 

«8. Дозволити Фролову Роману Анатолійовичу котрий діє від імені його малолітньої 

дочки Фролової Діани Романівни, 01 листопада 2006 року народження, відчуження належної 

їй на праві спільної часткової власності 1/2 частки двокімнатної квартири загальною площею 

75,5 кв. м. за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, буд. 121, кв. 155, м. Біла Церква, 

Київська область, за умови видачі ордеру та подальшої приватизації малолітньою 

рівноцінної частини жилої площі двокімнатної квартири та врахувавши, що згідно із 

протоколом № 2 засідання Житлово-побутової комісії Центрального управління Служби 

безпеки України від 21 лютого 2019 року батькові малолітньої Фролову Роману 

Анатолійовичу постановили надати службову двокімнатну квартиру загальною площею 62,6 

кв.м. за адресою: вул. М. Максимовича, буд.9, кв. 42, м. Київ, за умови передачі 

Національній академії Служби безпеки України двокімнатної квартири за адресою: Гетьмана 

Сагайдачного, буд. 121, кв. 155, м. Біла Церква, Київська область. 

8.1.Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.» 

 

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

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 


