
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л   N 20
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 25 липня 2017 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(велика зала виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 13 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Смуток Б.М. - секретар міської ради
3. Гнатюк В.В. - заступник міського голови
4. Свірський М.С. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
5. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
6. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
7. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
8. Маршалок  В.А. - член виконавчого комітету
9. Ребенко С.А. - член виконавчого комітету
10. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
11. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
12. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету
13. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Міщенко В.В., Поляруш О.О., Усенко Я.В.
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Присутні на засіданні від установ та організацій

Баранова В.А. - в.о. начальника управління освіти і науки міської ради;
Велігорська Т.О. - начальник управління соціального захисту населення міської ради;
Гадіяк Л.В. – заступник начальника управління охорони здоров'я міської ради;
Загородня Г.І. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах

місцевого самоврядування і нагород міської ради;
Захарченко П.А. - в. п. начальника  управління містобудування  та  архітектури міської

ради;
Карпенко О.О. - начальник управління економіки міської ради;
Кисельова В.М. – начальник служби у справах дітей міської ради;
Колотницька А.В. – в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Куценко В.Ю. - голова правління асоціації об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків «Оберіг-Квартал»;
Мусік М.А. - заступник військового комісара – начальник відділу

комплектування Білоцерківського об’єднаного міського військового
комісаріату;

Настіна О.І. - заступник міського голови;
Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Пархоменко В.А. - представник батьківського комітету Білоцерківського навчально-

виховного об’єднання  «Загальноосвітня школа I-III ступенів №15 -
Дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб» Білоцерківської
міської ради Київської області;

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Постівий С.О. - начальник юридичного управління міської ради;
Серьогін С.С. - в.о. начальника відділу Білоцерківської міської ради з питань

фізичної культури та спорту;
Степашкіна В.М. – в.о. начальника відділу у справах сім’ї та молоді міської ради.

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста.

Головуючий на засіданні – міський голова Г.А. Дикий

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради М.С. Свірський

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.

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 5 питань:

- Про покладення повноважень замовника природоохоронного заходу;

- Про затвердження проектно-кошторисної документації;
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- Про затвердження штатного розпису відділу у справах сім’ї та молоді Білоцерківської
міської ради з 01 серпня 2017 року;

- Про надання малолітній Аксьоновій Ангеліні Євгеніївні статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування та її влаштування;

- Про вибуття малолітніх Даманської Уляни Сергіївни та Даманської Софії Романівни із
сім’ї патронатного вихователя;

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

утримались - 0

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету із змінами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження положень та складів колегіальних органів, до компетенції яких
віднесено вирішення питань соціального захисту населення

2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 березня 2017
року № 95 «Про створення робочої групи з організації проведення заходів Програми
реалізації громадського бюджету»

3. Про розгляд скарги Юрченко Ю.С.
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

4. Про заходи щодо підготовки  та організованого початку 2017/2018 навчального року в
м. Білій Церкві
Доповідає: БАРАНОВА Вікторія Анатоліївна –в.о. начальника управління освіти і

науки міської ради
5. Про затвердження спільного річного календарного плану проведення громадських

обговорень з питань охорони громадського порядку  у місті Біла Церква на 2017 рік
Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - начальник юридичного управління

міської ради
6. Про деякі питання щодо квартирного обліку
7. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

по вулиці Водопійна, 19  в місті Біла Церква
8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

по вулиці Ярослава Мудрого, 49  в місті Біла Церква
9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

по бульвару Олександрійському, 129  в місті Біла Церква
10. Про покладення повноважень замовника природоохоронного заходу
11. Про затвердження проектно-кошторисної документації

Доповідає: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства міської ради

12. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
Доповідає: СТЕПАШКІНА Валентина Володимирівна – в.о. начальника відділу у

справах сім’ї та молоді міської ради
13. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з лижоролерів

Доповідає: СЕРЬОГІН Сергій Сергійович - в.о. начальника відділу Білоцерківської
міської ради з питань фізичної культури та спорту

14. Про деякі питання присвоєння адрес
15. Про переведення з житлового фонду в нежитловий
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Доповідає: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович - в. п. начальника управління
містобудування  та  архітектури міської ради

16. Про затвердження штатних розписів управлінь, відділів, служб міської ради і
виконавчого комітету з 15 серпня 2017 року

17. Про затвердження штатного розпису відділу у справах сім’ї та молоді Білоцерківської
міської ради з 01 серпня 2017 року
Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи  та з

питань служби в органах місцевого
самоврядування  і нагород міської ради

18. Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову
службу в серпні, жовтні – листопаді 2017 року
Доповідає: МУСІК Микола Анатолійович - заступник військового комісара –

начальник відділу комплектування Білоцерківського
об’єднаного міського військового комісаріату

19. Про затвердження протоколу засідання опікунської ради при виконавчому комітеті
Білоцерківської міської ради

20. Про влаштування громадянки Зеніч Валентини Анатоліївни до будинку – інтернату
психоневрологічного профілю
Доповідає: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник начальника  управління охорони

здоров'я міської ради
21. Про втрату малолітнім Аксьоновим Даніїлом Ігоровичем статусу дитини, позбавленої

батьківського піклування
22. Про втрату малолітнім Мирним Віктором Олександровичем статусу дитини,

позбавленої батьківського піклування
23. Про вирішення спору між матір’ю та батьком щодо участі у вихованні їх малолітнього

сина Войтенка Дениса Дмитровича
24. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей
25. Про надання малолітній Аксьоновій Ангеліні Євгеніївні статусу дитини, позбавленої

батьківського піклування та її влаштування
26. Про вибуття малолітніх Даманської Уляни Сергіївни та Даманської Софії Романівни із

сім’ї патронатного вихователя
Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей

міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження положень та складів колегіальних органів, до компетенції
яких віднесено вирішення питань соціального захисту населення

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 12
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28
березня 2017 року № 95 «Про створення робочої групи з організації
проведення заходів Програми реалізації громадського бюджету»

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови
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ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А. – запропонував ввести до складу робочої групи
претендентів згідно з рейтингом, що складається на підставі голосування за кожного
кандидата

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.:
за – 12
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозиція приймається.

Голосували за кандидатуру Джегура Г.В.:
за – 12
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозиція приймається.

ВИСТУПИЛИ:ПАРХОМЕНКО В.А.

Голосували за кандидатуру Гончар Т.Б.:
за – 0
проти – 0

утримались - 12
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозиція не приймається.

Голосували за кандидатуру Іванюк І.А.:
за – 0
проти – 0

утримались - 12
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозиція не приймається.

Голосували за кандидатуру Пархоменко В.А.:
за – 11
проти – 0

утримались - 1
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозиція приймається.

ВИСТУПИЛИ:КУЦЕНКО В.Ю.

Голосували за кандидатуру Кувеньова А.О.:
за – 1
проти – 0

утримались - 12
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозиція не приймається.

Голосували за кандидатуру Куценка В.Ю.:
за – 10
проти – 0

утримались - 3
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозиція приймається.

Голосували за кандидатуру Блінова В.В.:
за – 0
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проти – 0
утримались - 13
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування пропозиція не приймається.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд скарги Юрченко Ю.С.

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 4. Про заходи щодо підготовки  та організованого початку 2017/2018 навчального
року в  м. Білій Церкві

ДОПОВІДАЛА: БАРАНОВАВікторія Анатоліївна – в.о. начальника управління освіти і науки
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження спільного річного календарного плану проведення
громадських обговорень з питань охорони громадського порядку  у місті Біла
Церква на 2017 рік

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - начальник юридичного управління
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету :
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про деякі питання щодо квартирного обліку
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ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
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 вулиці Водопійна, 19  в місті Біла Церква

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
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 вулиці Ярослава Мудрого, 49  в місті Біла Церква

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по бульвару Олександрійському, 129  в місті Біла Церква

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 10. Про покладення повноважень замовника природоохоронного заходу
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ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ: РЕБЕНКО С.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження проектно-кошторисної документації

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

ДОПОВІДАЛА: СТЕПАШКІНА Валентина Володимирівна – в.о. начальника відділу у
справах сім’ї та молоді міської ради

ВИСТУПИЛИ: ТЮТЮННИК І.Ф., ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 13. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з лижоролерів

ДОПОВІДАВ: СЕРЬОГІН Сергій Сергійович - в.о. начальника відділу Білоцерківської міської
ради з питань фізичної культури та спорту

ВИСТУПИЛИ: РУДЮК С.В., ДИКИЙ Г.А., МАРШАЛОК В.А., ФАСТІВСЬКИЙ В.П.,
ТЮТЮННИК І.Ф., СМУТОК Б.М., АНТОНЮК М.А., ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

утримались - 0



9

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 14. Про деякі питання присвоєння адрес

ДОПОВІДАВ: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович - в. п. начальника управління містобудування
та архітектури міської ради

- запропонував доповнити п.1.1. проекту рішення:
«при отриманні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахування пропозиції Захарченко П.А.:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 15. Про переведення з житлового фонду в нежитловий

ДОПОВІДАВ: ЗАХАРЧЕНКО Петро Антонович - в. п. начальника управління містобудування
та архітектури міської ради

- запропонував доповнити проект рішення:
«2.Перевести з житлового фонду в нежитловий квартиру № 81 житлового будинку № 8 по
вул. Академіка Вула, яка належить комунальному підприємству Білоцерківської міської ради
житлово-експлуатаційної конторі № 6.»

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В.,  ГРИНЕНКО Ю.А.,  СМУТОК Б.М.,  ДИКИЙ Г.А.,
МАРШАЛОК В.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пункту:
«1. Перевести з житлового фонду в нежитловий квартиру № 74 житлового будинку № 13 по
вул. Пролетарській, яка належить на праві приватної власності Сбоєвій Аллі Іванівні.»

за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження штатних розписів управлінь, відділів, служб міської ради і
виконавчого комітету з 15 серпня 2017 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 – 13
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження штатного розпису відділу у справах сім’ї та молоді
Білоцерківської міської ради з 01 серпня 2017 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 – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про організацію та проведення призову громадян України на строкову
військову службу в серпні, жовтні – листопаді 2017 року

ДОПОВІДАВ: МУСІК Микола Анатолійович - заступник військового комісара – начальник
відділу комплектування Білоцерківського
об’єднаного міського військового комісаріату

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження протоколу засідання опікунської ради при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник начальника  управління охорони
здоров'я міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 20. Про влаштування громадянки Зеніч Валентини Анатоліївни до будинку –
інтернату психоневрологічного профілю

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна – заступник начальника управління охорони
здоров'я міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 21. Про втрату малолітнім Аксьоновим Даніїлом Ігоровичем статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 22. Про втрату малолітнім Мирним Віктором Олександровичем статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 23. Про вирішення спору між матір’ю та батьком щодо участі у вихованні їх
малолітнього сина Войтенка Дениса Дмитровича

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., РУДЮК С.В., ДИКИЙ Г.А., МАРШАЛОК В.А.,
СВІРСЬКИЙ М.С.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 24. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
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- запропонувала доповнити проект рішення:
«19. Дозволити неповнолітньому Абрамчуку Максиму Сергійовичу, 10 грудня 2002 року
народження, який діє за згодою батьків, продаж 1/5 частки двокімнатної квартири площею
45,6 кв.м. за адресою: вул. Запорізька, буд. 2-а, кв. 31, м. Біла Церква, за умови одночасного
придбання на ім¢я неповнолітнього ½ частки трикімнатної квартири площею 55,3 кв. м. за
адресою: вул. Турчанінова, буд. 1, кв. 37, м. Біла Церква.
19.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його батьків.

20. Дозволити неповнолітній Древило Христині Григорівні, 02 вересня 1999 року народження,
яка діє за згодою батьків, продаж ½ частки трикімнатної квартири площею 68 кв.м. за адресою:
провулок Інститутський, буд. 23, кв. 1, м. Біла Церква, за умови одночасного придбання на
ім¢я неповнолітньої 21/100 частки житлового будинку площею 74 кв. м. (загальна площа
будинку 303,90 кв. м.) з відповідною частиною господарських та побутових будівель та
споруд, що розташований за адресою: провулок Сухоярський,     буд. 20, кв. 3, м. Біла Церква.
20.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітньої покласти на її батьків.»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кисельової В.М.:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 25. Про надання малолітній Аксьоновій Ангеліні Євгеніївні статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування та її влаштування

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 13
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 26. Про вибуття малолітніх Даманської Уляни Сергіївни та Даманської Софії
Романівни із  сім’ї патронатного вихователя

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

ВИСТУПИЛИ: СВІРСЬКИЙ М.С., ГНАТЮК В.В., ГРИНЕНКО Ю.А., ПОСТІВИЙ С.О.,
АНТОНЮК М.А., ДИКИЙ Г.А. – запропонував зняти з розгляду проект
рішення для більш детального вивчення та дав протокольне доручення:

«Начальнику служби у справах дітей міської ради Кисельовій В.М. - зустрітися з Даманською
Оксаною Павлівною та вивчити питання щодо можливості влаштування її малолітніх дітей в
сімейні форми шляхом отримання нотаріальної згоди матері, що передбачено чинним
законодавством України та подати касаційну скаргу на рішення апеляційного суду Київської
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області від 19 липня 2017 року (справа № 357/1134/17, 22-ц/780/3034/17) щодо позбавлення
батьківських прав Даманської О.П.»

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.:
за – 13
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.

Головуючий на засіданні

Міський голова Г.А. Дикий

Секретар

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради М.С. Свірський
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