
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л № 21
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 28 серпня 2018 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(великий зал виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 9 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Гнатюк В.В. - заступник міського голови
3. Поляруш О.О. - заступник міського голови
4. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
5. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
6. Маршалок В.А. - член виконавчого комітету
7. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
8. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
9. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Постівий С.О., Кандауров С.М., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Смуток Б.М., Усенко Я.В.,
Фастівський В.П.
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Присутні на засіданні від установ та організацій

Гадіяк Л.В. - заступник начальника управління охорони здоров'я Білоцерківської
міської ради;

Гаркуша І.І. - начальник відділу зовнішньої реклами управління містобудування
та архітектури міської ради;

Кисельова В.М. - начальник служби у справах дітей міської ради;
Ковальська Ю.І. – начальник відділу культури і туризму міської ради;
Кошель В.О. - секретар міської ради;
Кравець А.В. – директор департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Литвиненко К.С. – начальник управління з питань молоді та спорту міської ради;
Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Терещук С.Г. – начальник міського фінансового управління міської ради;
Тетерук І.М. – начальник служби містобудівного кадастру управління

містобудування та архітектури міської ради;
Турій О.В. – начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з

громадськістю міської ради;
Шевченко О.С. – начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради;
Яковенко А.Ю. - начальник відділу господарських відносин та роботи з об’єктами

нерухомості юридичного управління міської ради.

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста.

Головуючий на засіданні – міський голова Г.А. Дикий

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 9 питань:

- Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 22 травня 2018 року №212 «Про організаційні питання забезпечення житлом деяких
категорій громадян»

- Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання паливно-
енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг

- Про зміну місцезнаходження управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської
ради

- Про роботу комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська дитяча
музична школа № 2 у 2018/2019 навчальному році

- Про оголошення конкурсу щодо виконання комплексу робіт по дегазації полігону твердих
побутових відходів у місті Біла Церква
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- Про затвердження графіків руху на автобусних маршрутах загального користування

- Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
від 12 липня 2018 року № 323 «Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що
фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

- Про призначення опікуна над гр. Красій Ігорем Івановичем, якого рішенням суду було визнано
недієздатним

- Про звільнення гр. Мельник Людмили Дмитрівни від здійснення повноважень опікуна над
недієздатною гр. Зімбіцькою Людмилою Леонідівною

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про повідомну реєстрацію колективних договорів
2. Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської

ради від 22 травня 2018 року №212 «Про організаційні питання забезпечення житлом
деяких категорій громадян»
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

3. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання паливно-
енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг
Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови

4. Про зміну місцезнаходження управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської
ради
Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – начальник управління з питань молоді

та спорту міської ради
5. Про організацію та проведення культурно-масових розважальних заходів з нагоди 986-ї

річниці Дня міста Біла Церква
6. Про затвердження рішення журі по присудженню премії міського конкурсу «Кращий

екскурсовод міста Біла Церква» в рамках відзначення Дня міста Біла Церква
7. Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 27 січня

2015 року № 7 «Про комісію з питань встановлення меморіальних дощок на території міста
Біла Церква» шляхом викладення його в новій редакції

8. Про роботу комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська дитяча
музична школа № 2 у 2018/2019 навчальному році
Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської

ради
9. Про складання проекту бюджету м. Біла Церква на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки

Доповідає: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового управління
міської ради

10. Про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті
Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 23 серпня 2016 року № 371 та про ініціативну групу з
підготовки установчих зборів для формування  нового складу Громадської ради
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Доповідає: ТУРІЙ Олег  Володимирович – начальник відділу інформаційних ресурсів та
зв’язків з громадськістю міської ради

11. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по
бульвару Олександрійський, 40 в  м. Біла Церква

12. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по
вул. Івана Кожедуба,195 в  м. Біла Церква

13. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття
у комунальну власність територіальної громади міста Біла Церква газопроводів та
обладнання від Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного
аграрного університету

14. Про визнання жилого приміщення (квартири № 2), розміщеного в  жилому будинку по  вул.
Шевченка, 11 в місті Біла Церква, невідповідним санітарним і технічним вимогам та
непридатним для проживання

15. Про покладення повноважень замовника природоохоронного заходу
16. Про оголошення конкурсу щодо виконання комплексу робіт по дегазації полігону твердих

побутових відходів у місті Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
17. Про внесення  змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради  від 13 лютого

2018 року №77 «Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального
користування»

18. Про затвердження графіків руху на автобусних маршрутах загального користування
Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку

міської ради
19. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Іванової С.В. по вул. Шевченка, 90, кв. 2
20. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Лисенка В.Ф. по вул. Олени Теліги, 53
21. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Палієнка О.В. по пров. Водопійний перший, 13, кв.

2
22. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Тишенка І.Г. по вул. Ставищанська, 59
23. Про зміну адреси індивідуальному гаражу та земельній ділянці гр. Ємець В.П. по вул.

Шевченка, 196
24. Про зміну адреси земельним ділянкам гр. Ковбаси Н.А.
25. Про присвоєння адреси новозбудованому індивідуальному двоповерховому житловому

будинку гр. Линника Ю.В.
26. Про присвоєння адреси земельній ділянці гр. Цапенка В.П.

Доповідає: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури
міської ради

27. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «АСТОРІЯ-ФАРМ» (вул. Митрофанова, 9)

28. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «Віа-газ» (бул. Олександрійський, 45-А)

29. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА» (вул. Леваневського, 26 Д)

30. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами фізичній особі-
підприємцю Поліщук Тетяні Петрівні (просп. Князя Володимира навпроти будинку № 84)

31. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «ПОСТЕР»

32. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. 1-а Піщана в районі житлового будинку
№ 166)



5

33. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Героїв Небесної Сотні, 13)

34. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Героїв Небесної Сотні, 33)

35. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Героїв Небесної Сотні, 35)

36. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Київська, 33)

37. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (бул. Княгині Ольги,  в районі перехрестя вул.
Некрасова )

38. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Леваневського, 53 поруч з автостоянкою)

39. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (бул. Олександрійський, 155)

40. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Таращанська навпроти  перетину з вул.
Вернадського )

41. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Ярослава Мудрого, 47)

42. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (бул. Олександрійський, 12)

43. Про надання дозволу на розміщення об’єкту  зовнішньої реклами фізичній особі-
підприємцю  Шах Віктору Миколайовичу (бул. Олександрійський, 82)
Доповідає: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами управління

містобудування та архітектури міської ради
44. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської

ради від 12 липня 2018 року № 323 «Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що
фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Доповідає: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови

45. Про влаштування громадянки Рехтіної Валентини Миколаївни до психоневрологічного
інтернату

46. Про призначення опікуна над гр. Красій Ігорем Івановичем, якого рішенням суду було
визнано недієздатним

47. Про звільнення гр. Мельник Людмили Дмитрівни від здійснення повноважень опікуна над
недієздатною гр. Зімбіцькою Людмилою Леонідівною
Доповідає: ГАДІЯК Людмила Василівна - заступник начальника управління охорони

здоров'я Білоцерківської міської ради
48. Про визначення місця проживання малолітньої Шаблей Анни Владиславівни
49. Про визначення порядку участі Гриценка Владислава Михайловича у вихованні та

особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою  Гриценко Кірою Владиславівною
50. Про визначення порядку участі Гурина Миколи Миколайовича у вихованні та особистому

спілкуванні з його малолітнім сином  Гурином Назаром Миколайовичем
51. Про визначення порядку участі Довгого Олександра Миколайовича у вихованні та

особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою  Ліповченко Єлизаветою
Олександрівною

52. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Татієнко Тетяни
Костянтинівни стосовно її малолітнього сина Татієнка Єгора Ігоровича

53. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав  Хакіма Ґассана
Хуссейна стосовно його неповнолітньої дочки Атві Аміри Ходорівни
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54. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Журавель Ірини
Олександрівни стосовно її неповнолітньої дочки Журавель Олени Олександрівни

55. Про вирішення судового спору щодо позбавлення  батьківських прав  Кравченка  Дмитра
Олексійовича стосовно його  малолітньої дочки Кравченко Євгенії Дмитрівни

56. Про встановлення опіки над  малолітньою Копиловою Катериною Павлівною та майном,
яке їй належить

57. Про встановлення піклування над Федюком Артемом Михайловичем та опіки  над майном,
яке йому належить

58. Про доцільність влаштування малолітнього Фещенка Максима Віталійовича у дошкільну
групу реабілітаційного відділення комунального закладу Київської обласної ради
«Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний  центр»

59. Про доцільність влаштування малолітнього Невальонного Андрія Олександровича у
дошкільну групу реабілітаційного відділення комунального закладу  Київської  обласної
ради «Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний  центр»

60. Про доцільність влаштування малолітнього Дубовика Артема Володимировича у
дошкільну групу реабілітаційного відділення комунального закладу  Київської  обласної
ради «Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний  центр»

61. Про звільнення від повноважень піклувальника над неповнолітньою Захаровою Лілею
Дмитрівною та влаштування її  в  Білоцерківський психоневрологічний інтернат

62. Про надання дозволу для зняття коштів з особового рахунку малолітнього Грабовського
Артема Руслановича

63. Про надання малолітній Кравченко Нелі Олегівні  статусу дитини-сироти
64. Про надання малолітньому Михайлову Глібу Андрійовичу статусу дитини, яка

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
65. Про надання неповнолітньому Іванову Владиславу Віталійовичу  статусу дитини, яка

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
66. Про надання неповнолітньому Іванову Микиті Віталійовичу  статусу дитини, яка

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
67. Про надання малолітній Михайловій Анні Андріївні статусу дитини, яка постраждала

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
68. Про надання малолітній Михайловій Варварі Андріївні статусу дитини, яка постраждала

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
69. Про надання малолітньому Михайлову Лук'яну Андрійовичу статусу дитини, яка

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
70. Про затвердження складу робочої групи з питань надання  матеріальної допомоги  сім’ям

та особам з числа молоді, які перебувають під соціальним супроводом Білоцерківського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як ті, що опинилися у
складних життєвих обставинах

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

міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про повідомну реєстрацію колективних договорів

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 22 травня 2018 року №212 «Про організаційні
питання забезпечення житлом деяких категорій громадян»

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 3. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання
паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 4. Про зміну місцезнаходження управління з питань молоді та спорту
Білоцерківської міської ради

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – начальник управління з питань молоді
та спорту міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. – запропонував у пункті 1. проекту рішення цифри «12»
замінити на «11»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про організацію та проведення культурно-масових розважальних заходів з
нагоди 986-ї річниці Дня міста Біла Церква

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської
ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження рішення журі по присудженню премії міського конкурсу
«Кращий екскурсовод міста Біла Церква» в рамках відзначення Дня міста Біла
Церква

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської
ради

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., РУДЮК С.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради
від 27 січня 2015 року № 7 «Про комісію з питань встановлення меморіальних
дощок на території міста Біла Церква» шляхом викладення його в новій
редакції

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської
ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ:8. Про роботу комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська
дитяча музична школа № 2 у 2018/2019 навчальному році

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської
ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 9.Про складання проекту бюджету м. Біла Церква на 2019 рік та прогнозу на 2020-
2021 роки
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ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового
управління міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого
комітету Білоцерківської міської ради від 23 серпня 2016 року № 371 та про
ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування  нового
складу Громадської ради

ДОПОВІДАВ: ТУРІЙ Олег  Володимирович – начальник відділу інформаційних ресурсів та
зв’язків з громадськістю міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ТЮТЮННИК І.Ф., МАРШАЛОК В.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 11.Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по бульвару Олександрійський, 40 в  м. Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12.Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вул. Івана Кожедуба,195 в  м. Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0
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утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 13. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про надання згоди на
безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади міста
Біла Церква газопроводів та обладнання від Технолого-економічного коледжу
Білоцерківського національного аграрного університету

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 14. Про визнання жилого приміщення (квартири № 2), розміщеного в  жилому
будинку по  вул. Шевченка, 11 в місті Біла Церква, невідповідним санітарним
і технічним вимогам та непридатним для проживання

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 15. Про покладення повноважень замовника природоохоронного заходу

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 16. Про оголошення конкурсу щодо виконання комплексу робіт по дегазації
полігону твердих побутових відходів у місті Біла Церква

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
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за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення  змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради
від 13 лютого 2018 року №77 «Про затвердження мережі міських автобусних
маршрутів загального користування»

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

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження графіків руху на автобусних маршрутах загального
користування

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

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., РУДЮК С.В., ТЮТЮННИК І.Ф., ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 19. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Іванової С.В. по вул. Шевченка, 90, кв.
2

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ:20. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Лисенка В.Ф. по вул. Олени Теліги, 53
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ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 21. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Палієнка О.В. по пров. Водопійний
перший, 13, кв. 2

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., РУДЮК С.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 22. Про зміну адреси земельній ділянці гр. Тишенка І.Г. по вул. Ставищанська, 59

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури
міської ради

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., МАРШАЛОК В.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 23. Про зміну адреси індивідуальному гаражу та земельній ділянці гр. Ємець В.П.
по вул. Шевченка, 196

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури
міської ради
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ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., АНТОНЮК М.А., ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 24. Про зміну адреси земельним ділянкам гр. Ковбаси Н.А.

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури
міської ради

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А. – запропонував зняти з розгляду проект
рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 25. Про присвоєння адреси новозбудованому індивідуальному двоповерховому
житловому будинку гр. Линника Ю.В.

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури
міської ради

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 26. Про присвоєння адреси земельній ділянці гр. Цапенка В.П.

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури
міської ради

ВИСТУПИЛИ: РУДЮК С.В., ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В. – запропонував зняти з розгляду
проект рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради

Голосували за пропозицію Гнатюка В.В.:
за – 9
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проти – 0
утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ: 27. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «АСТОРІЯ-ФАРМ» (вул. Митрофанова, 9)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1. Відмовити ТОВ «АСТОРІЯ-ФАРМ» у наданні дозволу на розміщення об’єкта

зовнішньої реклами терміном на п’ять років у зв’язку з встановленням, що спеціальна
металева конструкція типу «стелла», розміром рекламного поля 2,8*0,8 м, загальною
рекламною площею 4,48 кв. м, розміщена за адресою: вул. Митрофанова, 9, буде порушувати
вимогам п. 3.7.1 ДСТУ 3587 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ
ПЕРЕЇЗДИ» Вимоги до експлуатаційного стану» (рекламоносії повинні розміщуватися за
межами тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них, але не ближче ніж 10 м від
краю проїзної частини вулиць і доріг.), що підтверджується негативним висновком
департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради № 1642 від
10.08.2018 року, відповідно до п. 16, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на
підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності».»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гаркуші І.І.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 28. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «Віа-газ» (бул. Олександрійський, 45-А)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1. Відмовити ТОВ «Віа-газ» у наданні дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої

реклами терміном на п’ять років у зв’язку з встановленням, що спеціальна металева
конструкція типу «сіті-лайт», розміром рекламного поля 1,2*1,8 м, загальною рекламною
площею 4,32 кв. м, розміщена за адресою: бул. Олександрійський, 45-А, буде порушувати
вимогам п. 3.7.1 ДСТУ 3587 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ
ПЕРЕЇЗДИ» Вимоги до експлуатаційного стану» (рекламоносії повинні розміщуватися за
межами тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них, але не ближче ніж 10 м від
краю проїзної частини вулиць і доріг.), що підтверджується негативним висновком
департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради № 1642 від
10.08.2018 року, відповідно до п. 16, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на
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підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності».»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гаркуші І.І.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 29. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА» (вул. Леваневського, 26 Д)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

ВИСТУПИЛИ: РУДЮК С.В., ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пунктів:
«1.1. спеціальна металева конструкція типу «інформаційний вказівник», розміром

рекламного поля 3,35*1,68 м, загальною рекламною площею 11,25 кв. м, розміщена за
адресою: вул. Леваневського, 26-Д.

1.2.спеціальна металева конструкція типу «інформаційний вказівник», розміром
рекламного поля 3,35*1,68 м, загальною рекламною площею 11,25 кв. м, розміщена за
адресою: вул. Леваневського, 26-Д.

1.3.спеціальна металева конструкція типу «інформаційний вказівник», розміром
рекламного поля 3,35*1,68 м, загальною рекламною площею 11,25 кв. м, розміщена за
адресою: вул. Леваневського, 26-Д.»

за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 30. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами фізичній
особі-підприємцю Поліщук Тетяні Петрівні (просп. Князя Володимира
навпроти будинку № 84)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 31. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «ПОСТЕР»
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ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

- запропонувала з пункту 1 проекту рішення виключити:
«1.3. спеціальна металева конструкція типу «біг-борд», розміром рекламного поля 3,0*6,0 м,
загальною рекламною площею 18,0 кв. м, розміщена за адресою: вул. Ярослава Мудрого, в
районі аптеки № 1.»

пункт 2 викласти в наступній редакції:
«2. Відмовити у наданні дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами

розповсюджувачу зовнішньої реклами товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСТЕР»
терміном на п’ять років у зв’язку з встановленням, що рекламна конструкція буде порушувати
ПБСГ, оскільки знаходиться в охоронній зоні газопроводу що підтверджується негативним
висновком Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства № KV 20.6-Лв-10825-
0818 від 22.08.2018 р., відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої
реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №
2067 та на  підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності»: спеціальна металева конструкція типу «біг-борд», розміром
рекламного поля 3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 18,0 кв. м, розміщена за адресою:
вул. Ярослава Мудрого, в районі аптеки № 1.»

у зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гаркуші І.І.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 32. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. 1-а Піщана в
районі житлового будинку № 166)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 33. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Героїв Небесної
Сотні, 13)
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ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1. Відмовити ТОВ «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» у наданні дозволу на розміщення об’єкта

зовнішньої реклами терміном на п’ять років  у зв’язку з встановленням, що конструкція типу
«скрол» розміром рекламного поля 3,1*2,2 м, загальною рекламною площею 14,26 кв. м,: вул.
Героїв Небесної Сотні, 13, буде порушувати вимогам п. 3.7.1 ДСТУ 3587 «АВТОМОБІЛЬНІ
ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ» Вимоги до експлуатаційного стану»
(рекламоносії повинні розміщуватися за межами тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж
2 м від них, але не ближче ніж 10 м від краю проїзної частини вулиць і доріг.), що
підтверджується негативним висновком департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради № 1749 від 22.08.2018 року відповідно до п. 16,  43 Типових
правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності».»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гаркуші І.І.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 34. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Героїв Небесної
Сотні, 33)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1. Відмовити ТОВ «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» у наданні дозволу на розміщення об’єкта

зовнішньої реклами терміном на п’ять років  у зв’язку з встановленням, що типу «сіті-лайт»,
розміром рекламного поля 1,8*1,2 м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м, розміщена за
адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 33, буде порушувати порушувати охоронну зону
теплових мереж, у тому числі стратегічного об’єкту теплопостачання – магістрального
трубопроводу «ТЕЦ-МІСТО» що підтверджується негативним висновком КП БМР
«Білоцерківтепломережа» № 999 від 07.08.2018 та буде порушувати вимогам п. 3.7.1 ДСТУ
3587 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ» Вимоги до
експлуатаційного стану» (рекламоносії повинні розміщуватися за межами тротуарів або узбіч
на відстані не менше ніж 2 м від них, але не ближче ніж 10 м від краю проїзної частини вулиць
і доріг.), що підтверджується негативним висновком департаменту житлово-комунального
господарства Білоцерківської міської ради № 1749 від 22.08.2018 року відповідно до п. 16, 41,
43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону
України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».»

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А. – запропонував зняти з розгляду проект рішення
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.:
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за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 35. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Героїв Небесної
Сотні, 35)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1. Відмовити ТОВ «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» у наданні дозволу на розміщення об’єкта

зовнішньої реклами терміном на п’ять років  у зв’язку з встановленням, що рекламна
конструкція типу «сіті-лайт», розміром рекламного поля 1,8*1,2 м, загальною рекламною
площею 4,32 кв. м, розміщена за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 35, буде порушувати
санітарно-захисну зону централізованих мереж водопостачання та водовідведення, що
підтверджується негативним висновком ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» № 1-04/02-1851 від
20.07.2018 року та буде порушувати вимогам п. 3.7.1 ДСТУ 3587 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ,
ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ» Вимоги до експлуатаційного стану» (рекламоносії
повинні розміщуватися за межами тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них,
але не ближче ніж 10 м від краю проїзної частини вулиць і доріг.), що підтверджується
негативним висновком департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської
міської ради № 1749 від 22.08.2018 року відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил
розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29
грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності».»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гаркуші І.І.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 36. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Київська, 33)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 37. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (бул. Княгині Ольги,  в
районі перехрестя вул. Некрасова )

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 38. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Леваневського, 53
поруч з автостоянкою)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1. Відмовити ТОВ «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» у наданні дозволу на розміщення об’єкта

зовнішньої реклами терміном на п’ять років  у зв’язку з встановленням, що рекламний засіб
типу «призматрон», розміром рекламного поля 3,0*4,0 м, загальною рекламною площею 12,0
кв. м, розміщений за адресою: вул. Леваневського, 53 поруч з автостоянкою буде порушувати
охоронну зону теплових мереж, що підтверджується негативним висновком КП БМР
«Білоцерківтепломережа» № 999 від 07.08.2018, а також буде порушувати санітарно-захисну
зону централізованих мереж водопостачання та водовідведення, що підтверджується
негативним висновком ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» № 1-04/02-1851 від 20.07.2018 року буде
порушувати вимогам п. 3.7.1 ДСТУ 3587 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА
ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ» Вимоги до експлуатаційного стану» (рекламоносії повинні
розміщуватися за межами тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них, але не
ближче ніж 10 м від краю проїзної частини вулиць і доріг.), що підтверджується негативним
висновком департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради
№ 1749 від 22.08.2018 року відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої
реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №
2067 та на  підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності».»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гаркуші І.І.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 39. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (бул.
Олександрійський, 155)
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ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 40. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Таращанська
навпроти перетину з вул. Вернадського )

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ДИКИЙ Г.А., РУДЮК С.В., ГНАТЮК В.В., ГАРКУША І.І.
- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:

«1. Відмовити ТОВ «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» у наданні дозволу на розміщення об’єкта
зовнішньої реклами терміном на п’ять років  у зв’язку з встановленням, що рекламна
конструкція типу «призматрон», розміром рекламного поля 3,0*4,0 м, загальною рекламною
площею 12,0 кв. м, розміщена за адресою: вул. Таращанська навпроти перетину  з вул.
Вернадського, буде порушувати санітарно-захисну зону централізованих мереж
водопостачання та водовідведення, що підтверджується негативним висновком ТОВ
«БІЛОЦЕРКІВВОДА» № 1-04/02-1851 від 20.07.2018 року, відповідно до п. 16, 41, 43 Типових
правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності».»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гаркуші І.І.:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 41. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (вул. Ярослава
Мудрого, 47)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«Відмовити ТОВ «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» у наданні дозволу на розміщення об’єкта

зовнішньої реклами терміном на п’ять років  у зв’язку з встановленням, що рекламна
конструкція типу «призматрон», розміром рекламного поля 3,0*4,0 м, загальною рекламною
площею 12,0 кв. м, розміщена за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 47, буде порушувати
санітарно-захисну зону централізованих мереж водопостачання та водовідведення, що
підтверджується негативним висновком ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» № 1-04/02-1851 від
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20.07.2018 року та буде порушувати вимогам п. 3.7.1 ДСТУ 3587 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ,
ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ» Вимоги до експлуатаційного стану» (рекламоносії
повинні розміщуватися за межами тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них,
але не ближче ніж 10 м від краю проїзної частини вулиць і доріг.), що підтверджується
негативним висновком департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської
міської ради № 1749 від 22.08.2018 року відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил
розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29
грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності».»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гаркуші І.І.:

за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 42. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» (бул.
Олександрійський, 12)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 43. Про надання дозволу на розміщення об’єкту  зовнішньої реклами фізичній
особі-підприємцю  Шах Віктору Миколайовичу (бул. Олександрійський, 82)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
управління містобудування та архітектури
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 44.Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 12 липня 2018 року № 323 «Про затвердження переліку
об’єктів і заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій»

ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 45. Про влаштування громадянки Рехтіної Валентини Миколаївни до
психоневрологічного інтернату

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 46. Про призначення опікуна над гр. Красій Ігорем Івановичем, якого рішенням
суду було визнано недієздатним

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 47. Про звільнення гр. Мельник Людмили Дмитрівни від здійснення повноважень
опікуна над недієздатною гр. Зімбіцькою Людмилою Леонідівною

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 48. Про визначення місця проживання малолітньої Шаблей Анни Владиславівни

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 49. Про визначення порядку участі Гриценка Владислава Михайловича у
вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою  Гриценко
Кірою Владиславівною

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 50. Про визначення порядку участі Гурина Миколи Миколайовича у вихованні та
особистому спілкуванні з його малолітнім сином  Гурином Назаром
Миколайовичем

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 51. Про визначення порядку участі Довгого Олександра Миколайовича у
вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою  Ліповченко
Єлизаветою Олександрівною

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 52. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Татієнко
Тетяни Костянтинівни стосовно її малолітнього сина Татієнка Єгора Ігоровича
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 53. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав  Хакіма
Ґассана Хуссейна стосовно його неповнолітньої дочки Атві Аміри Ходорівни

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

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 54.Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Журавель
Ірини Олександрівни стосовно її неповнолітньої дочки Журавель Олени
Олександрівни

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 55. Про вирішення судового спору щодо позбавлення  батьківських прав
Кравченка  Дмитра Олексійовича стосовно його  малолітньої дочки Кравченко
Євгенії Дмитрівни

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 56. Про встановлення опіки над  малолітньою Копиловою Катериною Павлівною
та майном, яке їй належить

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 57. Про встановлення піклування над Федюком Артемом Михайловичем та опіки
над майном, яке йому належить

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 58. Про доцільність влаштування малолітнього Фещенка Максима Віталійовича
у дошкільну  групу реабілітаційного відділення комунального закладу
Київської обласної ради «Білоцерківський багатопрофільний навчально-
реабілітаційний  центр»

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 59. Про доцільність влаштування малолітнього Невальонного Андрія
Олександровича у дошкільну групу реабілітаційного відділення комунального
закладу  Київської  обласної  ради «Білоцерківський багатопрофільний
навчально-реабілітаційний  центр»

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 60. Про доцільність влаштування малолітнього Дубовика Артема
Володимировича у дошкільну групу реабілітаційного відділення комунального
закладу  Київської  обласної  ради «Білоцерківський багатопрофільний
навчально-реабілітаційний  центр»

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 61. Про звільнення від повноважень піклувальника над неповнолітньою
Захаровою Лілею Дмитрівною та влаштування її  в  Білоцерківський
психоневрологічний інтернат

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 62. Про надання дозволу для зняття коштів з особового рахунку малолітнього
Грабовського Артема Руслановича

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 63. Про надання малолітній Кравченко Нелі Олегівні  статусу дитини-сироти
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 64. Про надання малолітньому Михайлову Глібу Андрійовичу 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 – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 65. Про надання неповнолітньому Іванову Владиславу Віталійовичу  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 – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 66. Про надання неповнолітньому Іванову Микиті Віталійовичу  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 – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 67. Про надання малолітній Михайловій Анні Андріївні статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 68. Про надання малолітній Михайловій Варварі Андріївні 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 – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 69. Про надання малолітньому Михайлову Лук'яну Андрійовичу 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 – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 70. Про затвердження складу робочої групи з питань надання  матеріальної
допомоги  сім’ям та особам з числа молоді, які перебувають під соціальним
супроводом Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 71. 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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

Головуючий на засіданні

Міський голова Г. Дикий


