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П Р О Т О К О Л   № 19 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          09 липня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні –  12 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

3.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

5.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

6.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

7.  Кошель В.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: 

 

Новогребельська І.В., Гнатюк В.В., Гриненко Ю.А., Кандауров С.М., Маршалок В.А., 

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

 

Брідня О.В. – житель  м. Біла Церква; 

Гадіяк Л.В. – в.о. начальника управління охорони здоров'я міської ради; 

Гребенюк Р.І. – начальник управління комунальної власності та концесії 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; 

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

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

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

Ротаєнко 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; 

Сахарова О.В. - голова Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради; 

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

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

Щербина С.В. -начальник відділу обліку та розподілу житла управління житлового 

господарства департаменту житлово-комунального господарства 

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    –    12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

  

Заступник міського голови Кравець А.В. запропонував виключити з порядку денного 1 

питання: 

 

-Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Федоряки Ольги Сергіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Олеся Гончара 1-А/42-А) 

 

Голосували за пропозицію Кравця А.В.: 

              за   –        3 

             проти –    2 

утримались    -     5 
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ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозиція не прийнята 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про звіт начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради щодо роботи 

зі зверненнями громадян за І півріччя 2019 року 

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

ради 

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

2019 рік 

Доповідає: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового 

управління міської ради 

3.  Про затвердження штатного розпису керівного складу Білоцерківської міської ради і  

виконавчого комітету, окремих відділів та  управлінь з 01 серпня  2019 року 

4.  Про зміни в штатному розписі керівного складу Білоцерківської  міської ради і 

виконавчого комітету, окремих відділів та управлінь 

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

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

5.  Про утворення спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської 

ради 

Доповідає: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови 

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

по вул. В. Чорновола, 6 в м. Біла Церква 

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

по вул. Короленка, 3а в м. Біла Церква 

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

по вул. Крижанівського, 6  в м. Біла Церква 

9.  Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 вересня 

2018 року № 468 «Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення» 

10.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

11.  Про створення комісії по обстеженню зовнішніх водопровідної та каналізаційної мереж, 

що прокладені до житлового будинку по 1-му Піщаному провулку,54 в місті Білій Церкві 

Київської області 

12.  Про поділ нежитлового приміщення № 241 площею 680,3м2  по вул. Вернадського, 10 в  

місті Білій Церкві Київської області 

13.  Про об’єднання нежитлових приміщень №159 та №160 по вул. Івана Кожедуба, 155 в 

місті Білій Церкві Київської області в нежитлову будівлю літ. «Б» 

Доповідає: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 
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14.  Про затвердження Плану першочергових заходів щодо реформування галузі охорони 

здоров'я м. Біла Церква 

Доповідає: ГАДІЯК Людмила Василівна – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

міської ради 

15.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Кушніра В.Б. від 13 червня 

2019 року №3352 

16.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Кушніра В.Б. від 13 червня 

2019 року №3353 

17.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Кушніра В.Б. від 13 червня 

2019 року №3354 

18.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Кушніра В.Б. від 13 червня 

2019 року №3355 

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

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗЕЛЕНИЙ» 

20.  Про розгляд заяви приватного підприємства фірми «ГРЕНАДА» щодо надання дозволу 

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

перехрестя з вул. О. Гончара, зі сторони будинку № 2) 

21.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю рекламної групи 

«МАЛЛІС» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Таращанська, 191) 

22.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю рекламної групи 

«МАЛЛІС» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. О. 

Гончара, в районі перехрестя з вул. Привокзальною) 

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

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Героїв Крут в районі 

будинку № 54) 

24.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Федоряки Ольги Сергіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Олеся Гончара 1-А/42-А) 

25.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича щодо надання 

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

житлового будинку № 70) 

26.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича щодо надання 

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

житлового будинку № 30) 

27.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. І. Кожедуба, в районі 

перехрестя з вул. Павліченко) 

28.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі автошколи) 

29.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в районі 

житлового будинку № 216 А) 

30.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в районі 

зупинки громадського транспорту «Агрореммаш») 

31.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в районі 

перехрестя з вул. Січневого прориву) 
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32.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича щодо надання 

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

житлового будинку  № 155) 

33.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Шаха Віктора Миколайовича щодо 

анулювання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, на арці між житловим будинком № 82) 

34.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Шаха Віктора Миколайовича щодо 

анулювання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Дачна, 37) 

35.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 

червня 2019 року № 439 «Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«Укртехпром-центр» щодо анулювання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, в напрямку руху від перехрестя з вул. Митрофанова, опора 

№ 9)» 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

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

підтвердження місця проживання дитини Деліти Карини Сергіївни, для її тимчасового 

виїзду за межі України 

37.  Про встановлення піклування над неповнолітнім Лисянським Б.В. та опіки майном, яке 

йому належить 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

39.  Про влаштування гр. Скринської Альони Вікторівни, яку рішенням суду було визнано 

недієздатною, до психоневрологічного інтернату 

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 

щодо роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2019 року 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки 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: 2. Про внесення змін до обсягів дохідної та видаткової частини бюджету м. Біла 

Церква на 2019 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового 

управління міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  КОШЕЛЬ В.О., ДИКИЙ Г.А. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12     

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження штатного розпису керівного складу Білоцерківської міської 

ради і виконавчого комітету, окремих відділів та управлінь з 01 серпня 2019 

року 

 

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   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про зміни в штатному розписі керівного складу Білоцерківської  міської ради 

і виконавчого комітету, окремих відділів та управлінь 

 

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   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про утворення спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАВ: АНТОНЮК Микола Анатолійович – радник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по вул. В. Чорновола, 6 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   –        8 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував повернутися до голосування проекту рішення 

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

вул. В. Чорновола, 6 в м. Біла Церква»: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: повернутись до голосування за проект рішення. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по вул. Короленка, 3а 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: 8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по вул. Крижанівського, 6  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). 
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СЛУХАЛИ: 9. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 

вересня 2018 року № 468 «Про уповноваження посадових осіб на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення» 

 

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: 10. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

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: 11. Про створення комісії по обстеженню зовнішніх водопровідної та 

каналізаційної мереж, що прокладені до житлового будинку по 1-му Піщаному 

провулку,54 в місті Білій Церкві Київської області 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про поділ нежитлового приміщення № 241 площею 680,3м2 по вул. 

Вернадського, 10 в  місті Білій Церкві Київської області 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про об’єднання нежитлових приміщень №159 та №160 по вул. Івана 

Кожедуба, 155 в місті Білій Церкві Київської області в нежитлову будівлю 

літ. «Б» 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження Плану першочергових заходів щодо реформування галузі 

охорони здоров'я м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛІЩУК С.М., АНТОНЮК М.А., ДИКИЙ Г.А., КОШЕЛЬ В.О., 

ЛИТВИНЕНКО К.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Кушніра В.Б. від 

13 червня 2019 року №3352 

 

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: 16. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Кушніра В.Б. від 

13 червня 2019 року №3353 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління 

містобудування та архітектури 

міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛІЩУК С.М.,  КОШЕЛЬ В.О.,  ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Кушніра В.Б. від  

13 червня 2019 року №3354 

 

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: 18. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Кушніра В.Б. від 

13 червня 2019 року №3355 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував повернутися до голосування проекту рішення 

«Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Кушніра В.Б. від 13 червня 2019 

року №3355»: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: повернутись до голосування за проект рішення. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою 

СПОЖИВЧОГО КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

КООПЕРАТИВ «ЗЕЛЕНИЙ» 

 

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: 20. Про розгляд заяви приватного підприємства фірми «ГРЕНАДА» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі перехрестя з вул. О. Гончара, зі сторони 

будинку № 2) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        7 

             проти –    1 

утримались    -     4 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю рекламної 

групи «МАЛЛІС» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Таращанська, 191) 

 

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: 22. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю рекламної 

групи «МАЛЛІС» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. О. Гончара, в районі перехрестя з вул. Привокзальною) 

 

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: 23. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-

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

(вул. Героїв Крут в районі будинку № 54) 

 

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: 24. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Федоряки Ольги Сергіївни 

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

Олеся Гончара 1-А/42-А) 

 

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: 25. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, в районі житлового будинку № 70) 
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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: 26. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Леваневського, в районі житлового будинку № 30) 

 

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: 27. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. І. Кожедуба, в районі перехрестя з вул. 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: 28. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича 

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

Київська, в районі автошколи) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління 

містобудування та архітектури 

міської ради  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі житлового будинку № 216 А) 

 

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: 30. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі зупинки громадського транспорту 

«Агрореммаш») 

 

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: 31. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі перехрестя з вул. Січневого прориву) 

 

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: 32. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Гучека Євгена Васильовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Таращанська, в районі житлового будинку  № 155) 

 

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: 33. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Шаха Віктора Миколайовича 

щодо анулювання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, на арці між житловим будинком № 82) 

 

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: 34. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Шаха Віктора Миколайовича 

щодо анулювання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. 

Дачна, 37) 

 

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: 35. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 10 червня 2019 року № 439 «Про розгляд заяви товариства з 

обмеженою відповідальністю «Укртехпром-центр» щодо анулювання 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в 

напрямку руху від перехрестя з вул. Митрофанова, опора № 9)» 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління 

містобудування та архітектури 

міської ради  

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Деліти Карини Сергіївни, 

для її тимчасового виїзду за межі України 

 

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: 37. Про встановлення піклування над неповнолітнім Лисянським Б.В. та опіки 

майном, яке йому належить 

 

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: 38. 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   –      12 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про влаштування гр. Скринської Альони Вікторівни, яку рішенням суду 

було визнано недієздатною, до психоневрологічного інтернату 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 


