
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 22 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          13 серпня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні –  15 осіб: 

 

1.  Кошель В.О. -секретар міської ради 

2.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

3.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

5.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

6.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

7.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Гнатюк В.В. - член виконавчого комітету 

9.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

11.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

13.  Усенко Я.В. - член виконавчого комітету 

14.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

15.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Дикий Г.А., Кандауров С.М., Маршалок В.А., Мельниченко Г.В., Постівий С.О., Ребенко С.А. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

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

населення і громадського харчування міської ради; 

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

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

Гаркуша І.І. – в.о. начальника управління містобудування та архітектури міської 

ради; 

Загородня Г.І. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах 

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

Земецька Ю.Ю. – начальник управління економіки міської ради; 

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

Кущ В.С. – житель  м. Біла Церква; 

Лисіков С.І. – житель  м. Біла Церква; 

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

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

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

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

ради; 

Серьогін С.С. - заступник начальника відділу з питань фізичної культури та спорту 

управління у справах молоді та спорту міської ради; 

Франчук П.А. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

Халабурда О.В. - генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ІНТЕРГРУП-ЛДН»; 

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

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Відповідно до частини 2 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

засідання виконавчого комітету відкриває та веде у разі відсутності чи неможливості 

виконання своїх повноважень міським головою  – секретар міської ради. 

 

Голова засідання – в.о. міського голови Кошель В.О. 

 

Відповідно до ст.53 Закону України «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    –    15 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

В.о. міського голови Кошель В.О. запропонував включити до порядку денного 4 

питання: 
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- Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на 

території м. Біла Церква 

 

- Про зміну адреси комплексу, а саме: нежитловим будівлям літ. «А», літ. «Б» по вул. 

Леваневського, 87-А в м. Біла Церква за заявами Приватного акціонерного товариства 

«Техмашремонт» 

 

- Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

09 липня 2019 року № 525 «Про деякі питання щодо та захисту майнових та житлових прав 

дітей» 

 

- Про розгляд звернення колективу працівників Критого ринку м. Біла Церква Київської 

області щодо гр. Скринської Альрни Вікторівни, яку рішенням суду було визнано недієздатною 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів на 2019/2020 навчальний рік 

Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської 

ради 

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

2019 рік 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

3.  Про надання дозволу на проведення демонстраційних польотів аеростатів (повітряних 

куль) над м Біла Церква 

Доповідає: СЕРЬОГІН Сергій Сергійович – заступник начальника відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління у 

справах молоді та спорту міської ради 

4.  Про затвердження штатних розписів виконавчих органів Білоцерківської міської ради з 02 

вересня 2019 року 

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

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород 

5.  Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

6.  Про затвердження протоколу 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 
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7.  Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 29 серпня 2017 року № 307 «Про затвердження складу експертної комісії для 

визначення кандидатів на нагородження стипендією міського голови «Обдарованість» 

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

8.  Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

9.  Про затвердження у новій редакції додатку 2 до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 09 серпня 2016 року № 337 «Про координаційну раду з питань розвитку 

підприємництва при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» 

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

10.  Про затвердження графіку проведення ярмаркових заходів на території м. Біла Церква на 

ІІ півріччя 2019 року 

11.  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 

12.  Про проведення оцінки стану ліфтового господарства в місті Біла Церква 

13.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 вересня 2018 року 

№ 468 «Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення» (зі змінами) 

14.  Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність територіальної 

громади міста Біла Церква світлофорного об’єкту, розташованого на перехресті вул. 

Леваневського та вул. Некрасова в м. Біла Церква 

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

по вул. Леваневського, 52/4 в м. Біла Церква 

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

охоронній зоні теплової мережі по вул. Героїв Небесної Сотні, 35 в м. Біла Церква 

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

для розробки проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по проекту 

«Будівництво амбулаторії КНП БМР МЦПМСД № 1 в ж/м «Піщаний» (вул. Героїв 

Чорнобиля, 5/2 та пров. Інститутський, 1 в м. Біла Церква Київської області» 

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

вул. Росьова, 17 в м. Біла Церква 

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

по вул. Павліченко, 9 в м. Біла Церква 

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

по вул. Пушкінська, 29 в м. Біла Церква 

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

по вул. Шевченка, 33 в м. Біла Церква 

22.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

23.  Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів 

на території м. Біла Церква  

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

24.  Про деякі питання щодо відзначення учасників конкурсу на кращий ескізний проект 

реконструкції площі ім. Т.Г. Шевченка з встановленням пам’ятника Т.Г. Шевченко в м. 

Біла Церква Київської області 

25.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Романенко О.В. від 25 червня 

2019 року № 3592 
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26.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ПЛАНК ЕЛЕКТРОТЕХНІК» 

27.  Про упорядкування адреси «житлового будинку з господарськими та побутовими 

будівлями та спорудами, який розташований за адресою місто Біла Церква, вулиця 

Запорожця Петра, будинок 105а» шляхом її зміни 

28.  Про упорядкування адреси житлового будинку №184 по вул. Степана Бандери в м. Біла 

Церква шляхом присвоєння адреси 

29.  Про зміну адреси комплексу нежитлових будівель за заявою гр. Святецького М.І., що 

розташовані за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, будинок 76а 

30.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на 

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

«Рось») 

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

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

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

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

будинку № 54) 

33.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Автоцентр Біла Церква» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, 20) 

34.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Гранплит» щодо продовження строку дії 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. І. Кожедуба, в районі будинку № 

359) 

35.  Про розгляд заяви приватного підприємства «К-А-Н» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі перехрестя з вул. 

Сухоярською) 

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

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

37.  Про розгляд заяви приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія 

«ОМЕГА» щодо анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Героїв Небесної Сотні, за будинком № 17) 

38.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТ ДОСТУПНИХ 

ЛІКІВ» щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Я. 

Мудрого, 67) 

39.  Про створення робочої групи по дотриманню законодавства щодо розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Біла Церква 

40.  Про присвоєння поштової адреси об’єкту безхазяйного майна (комплексу недобудованих 

нежитлових будівель каналізаційної насосної станції) за заявою Управління комунальної 

власності та концесії Білоцерківської міської ради 

41.  Про зміну адреси комплексу, а саме: нежитловим будівлям літ. «А», літ. «Б» по вул. 

Леваневського, 87-А в м. Біла Церква за заявами Приватного акціонерного товариства 

«Техмашремонт»  

Доповідає: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

42.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця 

проживання дитини 

43.  Про реєстрацію народження підкинутої дитини 

44.  Про надання малолітньому Скуратовичу Ф.С. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

45.  Про надання малолітньому Литвину А.В. статусу дитини-сироти та захист його особистих 

прав 
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46.  Про надання малолітньому Ковченку М.М. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування та захист його особистих прав 

47.  Про влаштування в сім’ю патронатного вихователя малолітньої дитини, котра залишилася 

без батьківського піклування 

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

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

09 липня 2019 року № 525 «Про деякі питання щодо та захисту майнових та житлових прав 

дітей»  

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

справах дітей міської ради 

50.  Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатного 

Кулакова Дениса Володимировича 

51.  Про призначення опікуна над гр. Скринською Альоною Вікторівною, яку рішенням суду 

було визнано недієздатною 

52.  Про розгляд звернення колективу працівників Критого ринку м. Біла Церква Київської 

області щодо гр. Скринської Альони Вікторівни, яку рішенням суду було визнано 

недієздатною  

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

53.  Про визначення місць розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних 

цінностей із зони можливих бойових дій 

Доповідає: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів на 2019/2020 навчальний рік 

 

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

ради  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до обсягів дохідної та видаткової частини бюджету м. Біла 

Церква на 2019 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 3. Про надання дозволу на проведення демонстраційних польотів аеростатів 

(повітряних куль) над м Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: СЕРЬОГІН Сергій Сергійович – заступник начальника відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління у 

справах молоді та спорту міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження штатних розписів виконавчих органів Білоцерківської 

міської ради з 02 вересня 2019 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна – начальник відділу кадрової роботи та з 

питань служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород 

 

ВИСТУПИЛИ:  ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження протоколу 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 
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ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 29 серпня 2017 року № 307 «Про затвердження складу 

експертної комісії для визначення кандидатів на нагородження стипендією 

міського голови «Обдарованість» 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ:  ЛИТВИНЕНКО К.С. - 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. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про повідомну реєстрацію колективних договорів 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження у новій редакції додатку 2 до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09 серпня 2016 року № 337 «Про координаційну раду з питань 

розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Білоцерківської міської 

ради» 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження графіку проведення ярмаркових заходів на території м. Біла 

Церква на ІІ півріччя 2019 року 

 

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

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

 

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

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О., ВИННИЧЕНКО С.О., ГНАТЮК В.В. – запропонував 

виключити з проекту рішення пункт: 

«1.1. Приватному підприємству «Марі» у магазині продовольчих товарів «Марі» за 

адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 73 з 08-00 до 22-00, без перерви та вихідних.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про проведення оцінки стану ліфтового господарства в місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 

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

протоколів про адміністративні правопорушення» (зі змінами) 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність 

територіальної громади міста Біла Церква світлофорного об’єкту, 

розташованого на перехресті вул. Леваневського та вул. Некрасова в м. Біла 

Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

САВЧЕНКО О.І. – запропонував доповнити додаток проекту рішення словами: 

 

«Балас  

  Юрій Миколайович 

 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); » 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Савченко О.І.: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Леваневського, 52/4 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 16. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості в охоронній зоні теплової мережі по вул. Героїв Небесної Сотні, 35 в 

м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості для розробки проектно-кошторисної документації та проходження 

експертизи по проекту «Будівництво амбулаторії КНП БМР МЦПМСД № 1 в 

ж/м «Піщаний» (вул. Героїв Чорнобиля, 5/2 та пров. Інститутський, 1 в м. Біла 

Церква Київської області» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Росьова, 17 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Павліченко, 9 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Пушкінська, 29 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Шевченка, 33 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ГНАТЮК В.В., ПОЛІЩУК С.М., КРАВЕЦЬ А.В., 

ПОЛЯРУШ О.О., ЛИСІКОВ С.І. – попросив зняти з розгляду пункт проекту 

рішення: 

«3.1. Лисікова Сергія Івановича. Сім’я 5 осіб: Лисіков Сергій Іванович – заявник, Лисікова 

Ніна Володимирівна – дружина, Лисікова Тетяна Сергіївна – донька, Лисікова Анна Сергіївна 

– онука, Лисіков Іван Віталійович - онук. Заявник зареєстрований в місті Біла Церква з 1992 

року. Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею нижче за рівень, п.п. 1 п.13 

Правил. Черговість – загальна.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету зі згодою заявника за виключенням пункту: 

«3.1. Лисікова Сергія Івановича. Сім’я 5 осіб: Лисіков Сергій Іванович – заявник, Лисікова 

Ніна Володимирівна – дружина, Лисікова Тетяна Сергіївна – донька, Лисікова Анна Сергіївна 

– онука, Лисіков Іван Віталійович - онук. Заявник зареєстрований в місті Біла Церква з 1992 
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року. Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею нижче за рівень, п.п. 1 п.13 

Правил. Черговість – загальна.» 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про деякі питання щодо відзначення учасників конкурсу на кращий ескізний 

проект реконструкції площі ім. Т.Г. Шевченка з встановленням пам’ятника Т.Г. 

Шевченко в м. Біла Церква Київської області 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ГНАТЮК В.В., КОШЕЛЬ В.О. – запропонував у проекті 

рішення слова «Т.Г. Шевченко» у всіх випадках замінити на слова «Т.Г. Шевченку» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кошеля В.О.: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Романенко О.В. від 

25 червня 2019 року № 3592 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ПЛАНК ЕЛЕКТРОТЕХНІК» 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна, а саме: новозбудованому цеху з виробництва 

електротехнічної продукції на території промислового майданчика по вул. Леваневського 

№66-а в м. Біла Церква, загальною площею 3554,40 кв.м., згідно Сертифікату, що засвідчує 

відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу), 

виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України серія КС 

№162191760251 від 25 червня 2019 року, що розташований на земельній ділянці приватної 

власності, яка передана на праві користування чужою земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцію)  Товариству з обмеженою відповідальністю «ПЛАНК ЕЛЕКТРОТЕХНІК», 

загальною площею 1,1140 га, кадастровий номер 3220489500:02:022:0839, наступну адресу: 

вул. Леваневського, 66-А, м. Біла Церква Київської області.» 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про упорядкування адреси «житлового будинку з господарськими та 

побутовими будівлями та спорудами, який розташований за адресою місто Біла 

Церква, вулиця Запорожця Петра, будинок 105а» шляхом її зміни 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про упорядкування адреси житлового будинку №184 по вул. Степана Бандери 

в м. Біла Церква шляхом присвоєння адреси 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про зміну адреси комплексу нежитлових будівель за заявою гр. Святецького 

М.І., що розташовані за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. 

Київська, будинок 76а 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі готелю «Рось») 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Федоряки Ольги Сергіївни 

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

Олеся Гончара 1-А.42-А) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ХАЛАБУРДА О.В., КОШЕЛЬ В.О., ПОЛІЩУК С.М., ГНАТЮК В.В., 

ГРИНЕНКО Ю.А., КРАВЕЦЬ А.В., ПОЛЯРУШ О.О., АНТОНЮК М.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 32. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-

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

(вул. Героїв Крут в районі будинку № 54) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    4 

             проти –    1 

утримались    -   10 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Автоцентр Біла 

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

(вул. Сухоярська, 20) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про розгляд заяви приватного підприємства «Гранплит» щодо продовження 

строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. І. 

Кожедуба, в районі будинку № 359) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про розгляд заяви приватного підприємства «К-А-Н» щодо надання дозволу 

на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі перехрестя 

з вул. Сухоярською) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 



17 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про розгляд заяви обслуговуючого кооперативу «Бізнес Центр «СТАТУС» 

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

Гончара, 1А/42А) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. – запропонував зняти з розгляду проект рішення 

Голосували за пропозицію Кравця А.В.: 

              за       –    8 

             проти –    1 

утримались    -     2 

за результатами голосування пропозицію не підтримано. 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ВИННИЧЕНКО С.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В.,         

УСЕНКО Я.В. 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    7 

             проти –    1 

утримались    -     7 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про розгляд заяви приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова 

компанія «ОМЕГА» щодо анулювання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Героїв Небесної Сотні, за будинком № 17) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника 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: 38. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТ 

ДОСТУПНИХ ЛІКІВ» щодо надання дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, 67) 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    7 

             проти –    1 

утримались    -     6 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про створення робочої групи по дотриманню законодавства щодо розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

міста Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ГНАТЮК В.В., КОШЕЛЬ В.О. – запропонував 

зняти з розгляду проект рішення 

 

Голосували за пропозицію Кошеля В.О.: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення не розглядається. 

 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про присвоєння поштової адреси об’єкту безхазяйного майна (комплексу 

недобудованих нежитлових будівель каналізаційної насосної станції) за заявою 

Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про зміну адреси комплексу, а саме: нежитловим будівлям літ. «А», літ. «Б» 

по вул. Леваневського, 87-А в м. Біла Церква за заявами Приватного 

акціонерного товариства «Техмашремонт» 

 

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А. – запропонував назву проекту рішення після слова 

«комплексу» доповнити словами «нежитлових будівель» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гриненка Ю.А.: 

              за       –  13 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення місця проживання дитини 

 

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

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ПОЛЯРУШ О.О., ГНАТЮК В.В.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про реєстрацію народження підкинутої дитини 

 

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

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про надання малолітньому Скуратовичу Ф.С. статусу дитини-сироти та захист 

його особистих прав 

 

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

справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про надання малолітньому Литвину А.В. статусу дитини-сироти та захист 

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

справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про надання малолітньому Ковченку М.М. 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       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 47. Про влаштування в сім’ю патронатного вихователя малолітньої дитини, котра 

залишилася без батьківського піклування 

 

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

справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., АНТОНЮК М.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 48. 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       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 49. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 09 липня 2019 року № 525 «Про деякі питання щодо та 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       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 50. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені 

недієздатного Кулакова Дениса Володимировича 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 51. Про призначення опікуна над гр. Скринською Альоною Вікторівною, яку 

рішенням суду було визнано недієздатною 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ПОЛЯРУШ О.О., КУЩ В.С., 

КОШЕЛЬ В.О. – запропонував зняти з розгляду проект рішення 

 

Голосували за пропозицію Кошеля В.О.: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення не розглядається. 

 

 

СЛУХАЛИ: 52. Про розгляд звернення колективу працівників Критого ринку м. Біла Церква 

Київської області щодо гр. Скринської Альони Вікторівни, яку рішенням суду 

було визнано недієздатною 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 53. Про визначення місць розміщення евакуйованого населення, матеріальних і 

культурних цінностей із зони можливих бойових дій 

 

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

Голова засідання 

 

В.о. міського голови        В. Кошель 

 


