
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л № 23
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 11 вересня 2018 року

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

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 11 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Гнатюк В.В. - заступник міського голови
3. Поляруш О.О. - заступник міського голови
4. Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
5. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
6. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
7. Кандауров С.М. - член виконавчого комітету
8. Маршалок В.А. - член виконавчого комітету
9. Рудюк С.В. - член виконавчого комітету
10. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
11. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Міщенко В.В., Ребенко С.А., Смуток Б.М., Усенко Я.В., Челюбеєв С.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;

Гаркуша І.І. - начальник відділу зовнішньої реклами управління містобудування
та архітектури 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;
Махаринський Г.В. - в.о. начальника служби у справах дітей міської ради;
Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Оселедько Ю.П. - депутат міської ради;
Петрик Ю.Ф. – начальник управління освіти і науки міської ради;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Тетерук І.М. – начальник служби містобудівного кадастру управління

містобудування та архітектури міської ради;
Швець С.С. - начальник юридичного управління міської ради.

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста.

Головуючий на засіданні – міський голова Г.А. Дикий

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради С.О. Постівий

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 2 питання:

- Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік

- Про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,
розміщених в складі зупинки громадського транспорту «Районна лікарня» по вул.
Таращанській  в м. Біла Церква

Заступник міського голови Гнатюк В.В. запропонував виключити з порядку денного 1
питання:

- Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування
та архітектури Білоцерківської міської ради та положення про неї

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

1. Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про адміністративні
правопорушення

2. Про створення комісії по передачі з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради на баланс комунальних підприємств Білоцерківської міської ради нерухомого майна
Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого комітету

міської ради
3. Про внесення змін до додатка рішення виконавчого комітету від 12 липня 2018 року № 322

«Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2018/2019 навчального року в м.
Біла Церква»

4. Про мережу закладів освіти міста Білої Церкви на  2018/2019 навчальний рік
Доповідає: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти і науки міської ради

5. Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік
Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської

ради
6. Про затвердження складу комісії по призначенню стипендії міського голови кращим

студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква
Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна - начальник управління з питань молоді та

спорту міської ради
7. Про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,

розміщених в складі зупинки громадського транспорту «Районна лікарня» по вул.
Таращанській  в м. Біла Церква

8. Про  внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 28 серпня 2018 року № 439 «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»

9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по
вулиці Карбишева, 4  в м. Біла Церква

10. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по
вул. Леваневського, 67 в  м. Біла Церква

11. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по
вулиці Таращанська, 18  в м. Біла Церква

12. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на
території кладовищ «Старокиївське», «Старозарічанське», «Сухий Яр»  в  м. Біла Церква
Доповідає: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради
13. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної громади міста

Білої Церкви з державної власності Білоцерківської об’єднаної державної податкової
інспекції головного управління ДФС у Київській області безоплатно нерухомого майна,
що знаходиться за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вул. Героїв Небесної
Сотні, 2
Доповідає: ЧОРНА Юлія Сергіївна – в.о. начальника управління комунальної власності та

концесії міської ради
14. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового

обслуговування населення
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Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового
обслуговування населення і громадського
харчування міської ради

15. Про зміну адреси комплексу нежитлових будівель Київської регіональної спілки
споживчої кооперації по вул. Кирила Стеценка, 5

16. Про зміну адреси нежитловим будівлям по вул. Росьова, 14
17. Про присвоєння адреси земельним ділянкам гр. Ковбаси Н.А.
18. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі №9 (штаб) військового містечка №50 по вул.

Гайок
Доповідає: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру

управління містобудування та архітектури
міської ради

19. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами фізичній особі-
підприємцю Барбачову Володимиру Григоровичу(бул. Олександрійський, в районі
будинку № 137-А)

20. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами фізичній особі-
підприємцю Вукович Наталії Миколаївні(вул. Ярослава Мудрого, 7)

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

22. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами фізичній особі-
підприємцю Красовській Тетяні Леонідівні

23. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ»

24. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (бул. Олександрійський, в районі будинку №
44/2)

25. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (бул. Олександрійський, в районі будинку №
95-В)

26. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з обмеженою
відповідальністю «Трансфер» (вул. Ярослава Мудрого, в районі будинку № 10)
Доповідає: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами управління

містобудування та архітектури міської ради
27. Про затвердження місцевого плану розвитку  системи надання соціальних послуг для

дітей і сімей з дітьми та реформування закладів  інституційного догляду у м. Біла Церква
на 2018-2026 роки

28. Про встановлення піклування над неповнолітніми Хозєєвим Дмитром Олександровичем
та Хозєєвим Денисом Олександровичем й опіки над майном, яке їм належить

29. Про надання малолітній Засуліч Ользі Дмитрівні статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, та захист її особистих прав

30. Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в  сім’ї патронатного
вихователя

31. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей
Доповідає: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в. о. начальника служби у

справах дітей міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про
адміністративні правопорушення

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович - керуючий справами виконавчого комітету
міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. Про створення комісії по передачі з балансу виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради на баланс комунальних підприємств
Білоцерківської міської ради нерухомого майна

ДОПОВІДАВ:ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету
міської ради

- повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у даному
проекті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме
участь у голосуванні.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до додатка рішення виконавчого комітету від 12 липня 2018
року № 322 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2018/2019
навчального року в м. Біла Церква»

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

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ПЕТРИК Ю.Ф. – запропонував доповнити проект рішення:
«2. Внести зміни до п. 22. додатка до рішення виконавчого комітету від 12 липня 2018

року № 322 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2018/2019 навчального
року в м. Біла Церква», виклавши його в такій редакції:

«22. На виконання ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту» забезпечити
організацію гарячого харчування учнів у кожному закладі освіти міста та першочергове
охоплення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в
спеціальних та інклюзивних класах, а також учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей,
батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України, учасниками бойових
дій антитерористичної операції на сході України».»

у зв’язку з цим пункти 2 і 3 вважати пунктами 3 і 4

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Петрика Ю.Ф.:
за – 11
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
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СЛУХАЛИ: 4. Про мережу закладів освіти міста Білої Церкви на  2018/2019 навчальний рік

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

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А., ПОЛЯРУШ О.О., ДИКИЙ Г.А., МАРШАЛОК В.А.,
ГНАТЮК В.В., ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КОВАЛЬСЬКА Ю.І. – запропонувала в пункті 3 додатку до
проекту рішення слово «ліквідації» замінити на «припинення»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Ковальської Ю.І.:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження складу комісії по призначенню стипендії міського голови
кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста
Біла Церква

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

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки
потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні.

АНТОНЮК М.А. – запропонував  у проекті рішення слова:
«Кошель
Вадим Олегович - депутат міської ради (за згодою); »

замінити на:
«Кошель
Вадим Олегович - секретар міської ради (за згодою);»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А.:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 7. Про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності, розміщених в складі зупинки громадського транспорту «Районна
лікарня» по вул. Таращанській  в м. Біла Церква

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 1
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ:8. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 28 серпня 2018 року № 439 «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: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вулиці Карбишева, 4  в м. Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 10.Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вул. Леваневського, 67 в  м. Біла Церква
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ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – директор департаменту житлово-
комунального господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
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 вулиці Таращанська, 18  в м. Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
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 на території кладовищ «Старокиївське», «Старозарічанське»,
«Сухий Яр»  в  м. Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 13. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної
громади міста Білої Церкви з державної власності Білоцерківської об’єднаної
державної податкової інспекції головного управління ДФС у Київській області
безоплатно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Київська область,
місто Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2

ДОПОВІДАЛА: ЧОРНА Юлія Сергіївна – в.о. начальника управління комунальної власності
та концесії міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 14. 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: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ПОСТІВИЙ С.О. – запропонував
мотивувальну частину проекту рішення доповнити словами:

«від 28 вересня 2018 року №1445-37-VII «Про затвердження Правил додержання тиші на
території та у громадських місцях м. Білої Церкви»»

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Постівого С.О.:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 15. Про зміну адреси комплексу нежитлових будівель Київської регіональної
спілки споживчої кооперації по вул. Кирила Стеценка, 5

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

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В., МАРШАЛОК В.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 16. Про зміну адреси нежитловим будівлям по вул. Росьова, 14

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

ВИСТУПИЛИ: РУДЮК С.В., ГНАТЮК В.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 17. Про присвоєння адреси земельним ділянкам гр. Ковбаси Н.А.
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ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури
міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі №9 (штаб) військового містечка
№50 по вул. Гайок

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру
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: 19. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами фізичній
особі-підприємцю Барбачову Володимиру Григоровичу (бул.
Олександрійський, в районі будинку № 137-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 фізичній особі-підприємцю Барбачову Володимиру Григоровичу 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 1,2*1,8
м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м, розміщена за адресою: бул. Олександрійський, в
районі будинку № 137-А, буде порушувати санітарно-захисні зони централізованих мереж
водопостачання та водовідведення(к.м. d=150 мм, в.м. d=100 мм), які знаходяться на балансі
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», що підтверджується негативним висновком ТОВ
«БІЛОЦЕРКІВВОДА» № 1-04/02-2226 від 30.08.2018 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 № 1766 від 27.08.2018 року
відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених
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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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ:20. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами фізичній
особі-підприємцю Вукович Наталії Миколаївні(вул. Ярослава Мудрого, 7)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
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 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: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О., ПОЛЯРУШ О.О.,
ГНАТЮК В.В., ГАРКУША І.І. - запропонувала пункт 1 проекту рішення
викласти в наступній редакції:

«1. Відмовити у наданні дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
розповсюджувачу зовнішньої реклами товариству з обмеженою відповідальністю «НОВУС
УКРАЇНА» терміном на п’ять років у зв’язку з встановленням, що 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,
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
№ 1672 від 16.08.2018 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»:

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.
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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.»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гаркуші І.І.:

за – 10
проти – 1

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

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами фізичній
особі-підприємцю Красовській Тетяні Леонідівні

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 фізичній особі-підприємцю Красовській Тетяні Леонідівні 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 1,2*1,9
м, загальною рекламною площею 4,56 кв. м, розміщена за адресою: просп. Князя Володимира,
11, буде порушувати санітарно-захисні зони централізованих мереж водопостачання та
водовідведення (к.н.к. d=700 мм- 2 шт, к.м. d=200 мм), які знаходяться на балансі ТОВ
«БІЛОЦЕРКІВВОДА», що підтверджується негативним висновком ТОВ
«БІЛОЦЕРКІВВОДА» до п. 16, 41 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 – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ»

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 у наданні дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами

розповсюджувачу зовнішньої реклами товариству з обмеженою відповідальністю
«САНТІЛАЙН ІНВЕСТ» терміном на п’ять років, у зв’язку з встановленням, що розміщення
рекламних конструкцій буде порушувати буде порушувати охоронну зону теплових мереж,
що підтверджується негативним висновком КП БМР «Білоцерківтепломережа» № 999 від
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07.08.2018 та буде порушувати вимоги 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».:

1.1. спеціальна металева 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, 33;

1.2. спеціальна металева конструкція типу «призматрон», розміром рекламного
поля 3,0*4,0 м, загальною рекламною площею 12,0 кв. м, розміщена за адресою: вул.
Леваневського на перехресті з вул. Заводською.»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гаркуші І.І.:

за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 24. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (бул.
Олександрійський, в районі будинку № 44/2)

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 «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» у наданні дозволу на розміщення об’єкта

зовнішньої реклами терміном на п’ять років спеціальної металевої конструкції «штендер»,
розміром рекламного поля 1,15*0,61 м, загальною рекламною площею 1,42 кв. м, розміщена
за адресою: бул. Олександрійський, в районі будинку № 44/2, оскільки розміщення рекламної
конструкції буде порушувати вимоги 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 № 1768 від 27.08.2018 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 – 11
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається).
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СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (бул.
Олександрійський, в районі будинку № 95-В)

ДОПОВІДАЛА: ГАРКУША Ірина Ігорівна - начальник відділу зовнішньої реклами
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: 26. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами товариству з
обмеженою відповідальністю «Трансфер» (вул. Ярослава Мудрого, в районі
будинку № 10)

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 «Трансфер» у наданні дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої

реклами терміном на п’ять років спеціальної металевої конструкції «сіті-лайт», розміром
рекламного поля   1,2*1,8 м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м, розміщена за адресою:
вул. Ярослава Мудрого, в районі будинку № 10, оскільки розміщення рекламної конструкції
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 №
1764 від 27.08.2018 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 – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження місцевого плану розвитку системи надання соціальних
послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного
догляду у м. Біла Церква на 2018-2026 роки

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в. о. начальника служби у
справах дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А.
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 28. Про встановлення піклування над неповнолітніми Хозєєвим Дмитром
Олександровичем та Хозєєвим Денисом Олександровичем й опіки над майном,
яке їм належить

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: 29. Про надання малолітній Засуліч Ользі Дмитрівні статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, та захист її особистих прав

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в. о. начальника служби у
справах дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ГНАТЮК В.В., ДИКИЙ Г.А.

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

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

СЛУХАЛИ: 30. Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в сім’ї
патронатного вихователя

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в. о. начальника служби у
справах дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ДИКИЙ Г.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 31. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей

ДОПОВІДАВ: МАХАРИНСЬКИЙ Григорій Володимирович – в. о. начальника служби у
справах дітей міської ради

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., ГНАТЮК В.В.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 11
проти – 0

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

Головуючий на засіданні

Міський голова Г. Дикий

Секретар

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради С. Постівий


