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П Р О Т О К О Л   № 21 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          23 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.  Кошель В.О. -секретар міської ради 

3.  Новогребельська І.В. - 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.  Гнатюк В.В. - член виконавчого комітету 

8.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

9.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

10.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

11.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Кравець А.В., Литвиненко К.С., Кандауров С.М., Мельниченко Г.В., Островерх В.П., 

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

 

Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування міської ради; 

Велігорська Т.О.  - начальник управління соціального захисту населення міської ради; 

Гаркуша І.І. - начальник відділу зовнішньої реклами управління містобудування 

та архітектури міської ради; 

Махаринський Г.В. -в. о. начальника служби у справах дітей міської ради; 

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

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

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

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

ради; 

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

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

громадськістю міської ради; 

Яковенко А.Ю. - в.о начальника юридичного управління 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    –    11 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 1 питання: 

 

-Про утворення комісії з питань надання бюджетних  коштів  на проектні, будівельно 

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з марафонського бігу 

2.  Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з лижоролерів 
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3.  Про вжиття заходів щодо реалізації ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та 

молоді» в місті Біла Церква 

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

спорту міської ради 

4.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради                    

№ 707 від 27 листопада 2018 року «Про затвердження складу  Громадської ради при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» 

Доповідає: ТУРІЙ Олег  Володимирович  – начальник відділу інформаційних ресурсів 

та зв’язків з громадськістю міської ради 

5.  Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

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

на території земельної ділянки, наданої в оренду Приватному акціонерному товариству 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» по вул. Логінова в м. Біла Церква 

7.  Про затвердження складу комісії по визначенню місця розташування контейнерних 

майданчиків в районах забудови, що склалася, в м. Біла Церква 

8.  Про внесення змін в інформаційну картку адміністративної послуги: взяття громадян на 

квартирний облік за місцем проживання, затверджену рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 23 квітня 2019 року № 275 

9.  Про затвердження нового складу робочої групи з обстеження неприватизованого 

житлового фонду у гуртожитках, які перебувають на балансі комунального 

підприємства  Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» 

10.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

11.  Про утворення комісії з питань надання бюджетних коштів  на проектні, будівельно 

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

12.  Про розгляд заяви обслуговуючого кооперативу «Бізнес Центр «СТАТУС» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. О. Гончара, 1А/42А) 

13.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Леваневського, будинок № 

47/1, приміщення 489) 

14.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Таращанська, 155) 

15.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківхлібопродукт» 

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

шосе, перед заїздом на шляхопровід через залізницю (біля паркану ЗАТ «Аграрник») 

16.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Довіра Аутдор» щодо 

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

Володимира, навпроти будинку № 5 по вул. Гризодубової) 

17.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Довіра Аутдор» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Дружби, 11) 

18.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Довіра Аутдор» щодо 
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надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, 84, в районі 

АЗС «SHELL») 

19.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Довіра Аутдор» щодо 

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

будинку № 6) 

20.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Довіра Аутдор» щодо  

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

Володимира, навпроти будинку № 146 по вул. Шевченка) 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління 

містобудування та архітектури 

міської ради 

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

підтвердження місця проживання дитини Непрелюка Микити Олексійовича, для його 

тимчасового виїзду за межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Норець Софії Сергіївни, для її тимчасового 

виїзду за межі України 

23.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Артем’євої А.О. 

стосовно її малолітнього сина Артем’єва Є.В. 

24.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Лебідь А.П. 

стосовно її малолітніх дітей Лебедя І.О., Лебедя А.О. та Лебедя Ю.О. 

25.  Про встановлення опіки над майном, яке належить малолітнім Абдулаєву О.Д. та 

Абдулаєвій К.Д. 

26.  Про надання малолітній Богдановій Марії Іванівні статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист її особистих прав 
27.  Про надання малолітньому  Пітику  Назару Олександровичу статусу дитини, 

позбавленої  батьківського піклування, та захист його особистих прав 
28.  Про надання малолітній Москаленко Д.О. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

29.  Про надання неповнолітній Москаленко Р.О. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

30.  Про надання малолітньому Москаленку Т.О. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

31.  Про надання малолітній Нікітенко В.О. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

32.  Про надання малолітньому Козловському Д.В. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

33.  Про надання малолітньому Саєнку Г.О. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

34.  Про надання малолітньому Саєнку Я.О. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

35.  Про надання неповнолітній Коваль М.Д. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

36.  Про надання неповнолітньому Ковалю С.Д. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

37.  Про надання неповнолітньому Мачуліну Д.С. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

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

Доповідає: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в. о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 
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СЛУХАЛИ: 1. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з марафонського бігу 

 

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

спорту міської ради  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з лижоролерів 

 

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

спорту міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ:  АНТОНЮК М.А., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про вжиття заходів щодо реалізації ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до 

дітей та молоді» в місті Біла Церква 

 

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

спорту міської ради  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради № 707 від 27 листопада 2018 року «Про затвердження складу  

Громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» 

 

ДОПОВІДАВ: ТУРІЙ Олег Володимирович – начальник відділу інформаційних ресурсів та 

зв’язків з громадськістю міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

 

ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

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 на території земельної ділянки, наданої в оренду 

Приватному акціонерному товариству «КИЇВОБЛЕНЕРГО» по вул. 

Логінова 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: 7. Про затвердження складу комісії по визначенню місця розташування 

контейнерних майданчиків в районах забудови, що склалася, 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 внесення змін в інформаційну картку адміністративної послуги: взяття 

громадян на квартирний облік за місцем проживання, затверджену рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 квітня 2019 року              

№ 275 
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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: 9. Про затвердження нового складу робочої групи з обстеження 

неприватизованого житлового фонду у гуртожитках, які перебувають на 

балансі комунального підприємства  Білоцерківської міської ради «Міська 

служба замовника» 

 

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 утворення комісії з питань надання бюджетних коштів  на проектні, 

будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про розгляд заяви обслуговуючого кооперативу «Бізнес Центр «СТАТУС» 

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

Гончара, 1А/42А) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити обслуговуючому кооперативу «Бізнес Центр «СТАТУС» у наданні 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами терміном на п’ять років розміщених на 

фасаді будинку за адресою: по вул. О. Гончара, 1А/42А, у зв’язку з тим що, прийняття даного 

проекту рішення буде порушувати права співвласників будинку, оскільки відсутня 

інформація про надання згоди всіма власниками приміщень розташованими у будівлі 

відповідно до п. 16 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 1 

ч. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а 

саме:» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій Павлової С.В.: 

              за       –    9 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О., ГРИНЕНКО Ю.А., МАРШАЛОК В.А., ФАСТІВСЬКИЙ В.П. 

 

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

«Про розгляд заяви обслуговуючого кооперативу «Бізнес Центр «СТАТУС» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. О. Гончара, 1А/42А)» 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: повернутись до голосування за проект рішення. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з пропозицією викласти пункт 1 проекту 

рішення в наступній редакції:  

«1. Відмовити обслуговуючому кооперативу «Бізнес Центр «СТАТУС» у наданні 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами терміном на п’ять років розміщених на 

фасаді будинку за адресою: по вул. О. Гончара, 1А/42А, у зв’язку з тим що, прийняття даного 

проекту рішення буде порушувати права співвласників будинку, оскільки відсутня 

інформація про надання згоди всіма власниками приміщень розташованими у будівлі 
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відповідно до п. 16 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 1 

ч. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а 

саме:» 

              за   –       8 

             проти –   0 

утримались    -    3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з пропозицією викласти пункт 1 проекту 

рішення в наступній редакції: 

«1. Надати дозвіл на розміщення об’єктів зовнішньої реклами терміном на п’ять років, 

розміщених в м. Біла Церква по вул. О. Гончара, 1А/42А, відповідно до статуту 

Обслуговуючого кооперативу «Бізнес Центр «СТАТУС», затвердженого Установчими 

зборами Обслуговуючого кооперативу «Бізнес Центр «СТАТУС» та на підставі протоколу 

засідання Правління Обслуговуючого кооперативу «Бізнес Центр «СТАТУС» № 3 від 25 

травня 2019 року, а саме:» 

              за   –        5 

             проти –    3 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення  не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ» щодо 

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

Леваневського, будинок № 47/1, приміщення 489) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

-запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в  наступній редакції: 

«1.Відмовити у наданні дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами терміном 

на п’ять років, у зв’язку з тим що, прийняття даного проекту рішення буде порушувати права 

співвласників багатоквартирного будинку, відповідно до Закону України «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та   п. 16 Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

29 грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 1 ч. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності», розміщених в м. Біла Церква по                                      

вул. Леваневського, будинок № 47/1, приміщення 489, а саме:» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В. 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ» щодо 

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

Таращанська, 155) 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    5 

             проти –    0 

утримались    -     6 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«Білоцерківхлібопродукт» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, перед заїздом на шляхопровід 

через залізницю (біля паркану ЗАТ «Аграрник») 

 

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: 16. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Довіра 

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

(проспект Князя Володимира, навпроти будинку № 5 по вул. Гризодубової) 

 

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: 17. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Довіра 

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

(вул. Дружби, 11) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

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

(вул. Київська, 84, в районі АЗС «SHELL») 

 

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: 19. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Довіра 

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

(вул. Франка, в районі будинку № 6) 

 

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 товариства з обмеженою відповідальністю «Довіра 

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

(проспект Князя Володимира, навпроти будинку № 146 по вул. Шевченка) 

 

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: 21. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Непрелюка Микити 

Олексійовича, для його тимчасового виїзду за межі України 

 



12 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ГНАТЮК В.В., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., 

ПОЛЯРУШ О.О., АНТОНЮК М.А., МАРШАЛОК В.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Норець Софії Сергіївни, 

для її тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Артем’євої А.О. стосовно її малолітнього сина Артем’єва Є.В. 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 24. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Лебідь 

А.П. стосовно її малолітніх дітей Лебедя І.О., Лебедя А.О. та Лебедя Ю.О. 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., МАРШАЛОК В.А., ГНАТЮК 

В.В.,  ФАСТІВСЬКИЙ В.П., АНТОНЮК М.А., ДИКИЙ Г.А. – запропонував доповнити 

проект рішення пунктом: 

«3. Клопотати виконавчому комітету Білоцерківської міської ради перед 

Білоцерківським відділом поліції Головного управління Національної поліції України в 

Київській області про встановлення місця перебування гр. Лебідь Антоніни Петрівни.» 

відповідно пункт 3 вважати пунктом 4 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Дикого Г.А.: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про встановлення опіки над майном, яке належить малолітнім Абдулаєву 

О.Д. та Абдулаєвій К.Д. 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 26. Про надання малолітній Богдановій Марії Іванівні статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та захист її особистих прав 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 27. Про надання малолітньому Пітику Назару Олександровичу статусу дитини, 

позбавленої  батьківського піклування, та захист його особистих прав 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 28. Про надання малолітній Москаленко Д.О. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 29. Про надання неповнолітній Москаленко Р.О. статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 30. Про надання малолітньому Москаленку Т.О. статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 31. Про надання малолітній Нікітенко В.О. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника служби у 

справах дітей 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: 32. Про надання малолітньому Козловському Д.В. статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 33. Про надання малолітньому Саєнку Г.О. статусу дитини, яка постраждала   

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 34. Про надання малолітньому Саєнку Я.О. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 35. Про надання неповнолітній Коваль М.Д. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання неповнолітньому Ковалю С.Д. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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: 37. Про надання неповнолітньому Мачуліну Д.С. статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника 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 

 

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в.о. начальника служби у 

справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 


