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П Р О Т О К О Л   № 24 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          27 серпня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні –  9 осіб: 

 

1.  Кошель В.О. - в.о. міського голови 

2.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

3.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

4.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

5.  Гнатюк В.В. - член виконавчого комітету 

6.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

7.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

8.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

9.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Дикий Г.А., Литвиненко К.С., Поляруш О.О., Гриненко Ю.А., Кандауров С.М., Кравець А.В., 

Мельниченко Г.В., Олійник О.О., Островерх В.П., Постівий С.О., Ребенко С.А., Усенко Я.В. 

 

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради не розпочинає роботу, оскільки в засіданні бере участь менше 

половини від загального складу виконавчого комітету. За погодженням з усіма присутніми 

членами виконавчого комітету, в.о. міського голови Кошель В.О. скликає засідання на               

28 серпня 2019 року о 15.00 годині. 
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м. Бiла Церква                                                                                          28 серпня 2019 року 

                                                                                                       

початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні –  12 осіб: 

 

1. Кошель В.О. - в.о. міського голови 

2. Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

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. Кравець А.В. - член виконавчого комітету 

9. Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

10. Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

11. Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

12. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Дикий Г.А., Гриненко Ю.А., Кандауров С.М., Мельниченко Г.В., Островерх В.П.,           

Постівий С.О., Ребенко С.А., Усенко Я.В., Фастівський В.П. 

 

Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

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

населення і громадського харчування міської ради; 

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

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

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

Родіонова Л.М. - голова кооперативу ГО «Бізнес Центр «Статус»»; 

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

ради; 

Скороход М.П. – в.о. начальника відділу оборонно-мобілізаційної роботи міської ради; 

Фурсенко С.А. - головний інженер комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломережа»; 

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

 

Голова засідання – в.о. міського голови Кошель В.О. 
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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    –    11 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Член виконавчого комітету Поліщук С.М. попросив врахувати його голос «за» 

              за   –   12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про організацію та проведення культурно-масових розважальних заходів з нагоди 987-ї 

річниці Дня міста Біла Церква 

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

ради 

2.  Про організацію роботи з питань оприлюднення та оновлення відкритих даних, 

розпорядником яких є Білоцерківська міська рада та її виконавчі органи 

3.  Про внесення змін  в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 26 квітня 

2017 року № 145 «Про  створення комісії з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам» шляхом викладення його в новій редакції 

4.  Про внесення змін до складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги по 

програмі «Турбота» 

5.  Про затвердження нового складу комісії зі звільнення від плати за надання соціальних 

послуг 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

6.  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 

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

для розробки проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція тротуарної 

частини по вул. Леваневського (в районі житлових будинків № 55-59) в м. Біла Церква 

Київської області» 

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

вул. Київська, 13/1  в м. Біла Церква 

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

вул. Молодіжна, 10 в м. Біла Церква 
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10.  Про видалення зелених насаджень в охоронній зоні теплової мережі по вул. Героїв 

Небесної Сотні, 35 в м. Біла Церква 

11.  Про затвердження норм споживання теплової енергії на об’єктах теплопостачання  

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 

опалення для населення м. Біла Церква 

12.  Про затвердження складу робочої групи з реалізації проекту «Модернізація вуличного 

освітлення у м. Біла Церква» 

13.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «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 

14.  Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу 

у жовтні – грудні 2019 року 

Доповідає: СКОРОХОД Микола Петрович – в.о. начальника відділу оборонно-

мобілізаційної роботи міської ради 

15.  Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються через 

Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді у галузі 

містобудування та архітектури 

16.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Крючко Л.В. від 30 липня 2019 

року №4217 

17.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Корзуна О.М. від 22 липня 2019 

року №4059 

18.  Про упорядкування адреси нежитловій будівлі, а саме: сховищу техніки (інвентарний 

номер майна – 25) по вул. Ярмаркова, 1 у військовому містечку №42 м. Біла Церква, 

шляхом її зміни 

19.  Про упорядкування адреси гуртожитку (інвентарний номер майна – 26) по вул. Ярмаркова, 

1 у військовому містечку №42 м. Біла Церква, шляхом її зміни 

20.  Про упорядкування адреси нежитловій будівлі, а саме: котельні (інвентарний номер майна 

– 148) по вул. Шолом-Алейхема у військовому містечку №2 м. Біла Церква, шляхом її 

зміни 

21.  Про упорядкування адреси нежитловій будівлі, а саме: КТП (контрольно технічний пункт, 

інвентарний номер майна – 137) по вул. Шолом-Алейхема у військовому містечку №2 м. 

Біла Церква, шляхом її зміни 

22.  Про упорядкування адреси нежитловій будівлі, а саме: КТП (контрольно технічний пункт, 

інвентарний номер майна – 141) по вул. Шолом-Алейхема у військовому містечку №2 м. 

Біла Церква, шляхом її зміни 

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

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

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. І. Кожедуба, зі сторони Білоцерківського 

консервного заводу на перехресті з вул. Рибною) 

25.  Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Поліщук Тетяни Петрівни щодо 

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

Сквирське шосе, в районі перехрестя з вул. Київською, зі сторони житлового будинку № 

83) 

26.  Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Поліщук Тетяни Петрівни щодо 

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

Сквирське шосе, в районі шляхопроводу через залізницю) 
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27.  Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Поліщук Тетяни Петрівни щодо 

продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (площа 

Соборна, на території скверу університету) 

28.  Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Поліщук Тетяни Петрівни щодо 

продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 41) 

29.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про 

присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ПЛАНК ЕЛЕКТРОТЕХНІК» від 13 серпня 2019 року №590 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

30.  Про вирішення питання щодо встановлення піклування над неповнолітнім 

Малишевим В.В. та опіки над майном, яке йому належить 

31.  Про втрату малолітніми Пащенком О.О. та Пащенком Г.О. статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

32.  Про надання малолітньому Цукору Р.А. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування та захист його особистих прав 

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

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про організацію та проведення культурно-масових розважальних заходів з 

нагоди 987-ї річниці Дня міста Біла Церква 

 

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

ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про організацію роботи з питань оприлюднення та оновлення відкритих даних, 

розпорядником яких є Білоцерківська міська рада та її виконавчі органи 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін  в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 26 квітня 2017 року № 145 «Про  створення комісії з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» шляхом 

викладення його в новій редакції 
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ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.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. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до складу робочої групи з питань надання матеріальної 

допомоги по програмі «Турбота» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження нового складу комісії зі звільнення від плати за надання 

соціальних послуг 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. 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: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ГНАТЮК В.В., АНТОНЮК М.А.,               

МАРШАЛОК В.А., КОШЕЛЬ В.О. – протокольне доручення: 

Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою м. Біла 

Церква», управлінню містобудування та архітектури міської ради, відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю міської ради перевірити законність встановлення 
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фізичною особою-підприємцем Сіроштан Олександром Павловичем малої архітектурної 

форми за адресою: м. Біла Церква, вул. О.Гончара, 1/42 та, в разі виявлення порушень, 

провести демонтаж зазначеного об’єкта згідно чинного законодавства. 

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пункту: 

«1.2. Фізичній особі-підприємцю Сіроштан Олександру Павловичу у кав’ярні за 

адресою: м. Біла Церква, вул. О.Гончара, 1/42, цілодобово, без перерви та вихідних.» 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості для розробки проектно-кошторисної документації по проекту 

«Реконструкція тротуарної частини по вул. Леваневського (в районі житлових 

будинків № 55-59) в м. Біла Церква Київської області» 

 

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 склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Київська, 13/1  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: 9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Молодіжна, 10 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 
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ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про видалення зелених насаджень 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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження норм споживання теплової енергії на об’єктах 

теплопостачання  комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» на опалення для населення м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження складу робочої групи з реалізації проекту «Модернізація 

вуличного освітлення у 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 він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 13. Про схвалення проєкту рішення міської ради «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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про організацію та проведення призову громадян України на строкову 

військову службу у жовтні – грудні 2019 року 

 

ДОПОВІДАВ: СКОРОХОД Микола Петрович – в.о. начальника відділу оборонно-

мобілізаційної роботи міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О. - 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       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, що 

надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській 

міській раді у галузі містобудування та архітектури 

 

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 присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Крючко Л.В. від 30 

липня 2019 року №4217 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури 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: 17. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Корзуна О.М. від 22 

липня 2019 року №4059 

 

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: 18. Про упорядкування адреси нежитловій будівлі, а саме: сховищу техніки 

(інвентарний номер майна – 25) по вул. Ярмаркова, 1 у військовому містечку 

№42 м. Біла Церква, шляхом її зміни 

 

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 упорядкування адреси гуртожитку (інвентарний номер майна – 26) по 

вул. Ярмаркова, 1 у військовому містечку №42 м. Біла Церква, шляхом її зміни 

 

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). 
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СЛУХАЛИ: 20. Про упорядкування адреси нежитловій будівлі, а саме: котельні (інвентарний 

номер майна – 148) по вул. Шолом-Алейхема у військовому містечку №2 м. 

Біла Церква, шляхом її зміни 

 

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: 21. Про упорядкування адреси нежитловій будівлі, а саме: КТП (контрольно 

технічний пункт, інвентарний номер майна – 137) по вул. Шолом-Алейхема у 

військовому містечку №2 м. Біла Церква, шляхом її зміни 

 

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: 22. Про упорядкування адреси нежитловій будівлі, а саме: КТП (контрольно 

технічний пункт, інвентарний номер майна – 141) по вул. Шолом-Алейхема у 

військовому містечку №2 м. Біла Церква, шляхом її зміни 

 

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: 23. 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 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОЛІЩУК С.М., ПОЛЯРУШ О.О. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. І. Кожедуба, зі 

сторони Білоцерківського консервного заводу на перехресті з вул. Рибною) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

- запропонувала в пункті 1 проекту рішення слова «з двостороннім рекламним щитом» 

замінити на слова «з одностороннім рекламним щитом» 

 

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: 25. Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Поліщук Тетяни Петрівни щодо 

продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі перехрестя з вул. Київською, зі сторони 

житлового будинку № 83) 

 

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: 26. Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Поліщук Тетяни Петрівни щодо 

продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі шляхопроводу через залізницю) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 



13 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Поліщук Тетяни Петрівни щодо 

продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(площа Соборна, на території скверу університету) 

 

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: 28. Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Поліщук Тетяни Петрівни щодо 

продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, в районі будинку № 41) 

 

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: 29. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Товариства 

з обмеженою відповідальністю «ПЛАНК ЕЛЕКТРОТЕХНІК» від 13 серпня 

2019 року №590 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про вирішення питання щодо встановлення піклування над неповнолітнім 

Малишевим В.В. та опіки над майном, яке йому належить 
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ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про втрату малолітніми Пащенком О.О. та Пащенком Г.О. статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання малолітньому Цукору Р.А. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування та захист його особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

В.о. міського голови        В. Кошель 

 


