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П Р О Т О К О Л   № 25 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          10 вересня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні –  13 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

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.  Кравець А.В. - член виконавчого комітету 

10.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

11.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

12.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

13.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

14.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Гриненко Ю.А., Кандауров С.М., Мельниченко Г.В., Постівий С.О., Ребенко С.А.,              

Усенко Я.В., Фастівський В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Антоненко С.М. - автор проекту громадського бюджету (бюджету участі); 

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

Дишлюк В.О. - в.о. начальника служби у справах дітей міської ради; 

Капінус Л.О. - начальник управління адміністративних послуг міської ради; 

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

Кривенко Д.М. - автор проекту громадського бюджету (бюджету участі); 

Макійчук Р.В. – начальник управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

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

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

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

Ротаєнко Н.В. - заступник начальника управління – начальник відділу правового 

забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради 

та її виконавчих органів юридичного управління міської ради; 

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

Шевченко О.С. – начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради; 

Щербина С.В. -начальник відділу обліку та розподілу житла управління житлового 

господарства департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

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    –    13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про затвердження переліків проектів громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла 

Церква на 2020 рік 

Доповідає: КОШЕЛЬ Вадим Олегович - секретар міської ради 

2.  Про мережу закладів освіти міста Білої Церкви на 2019/2020 навчальний рік 
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3.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18 грудня 2018 року № 808 «Про 

організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти 

комунальної власності м. Білої Церкви» 

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

4.  Про деякі питання організації та проведення  Дня рятівника 

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

ради 

5.  Про внесення змін в Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради «Про затвердження спільного річного календарного плану проведення громадських 

обговорень з питань охорони громадського порядку у місті Біла Церква на 2019 рік від 29 

січня 2019 року № 46» 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

6.  Про внесення змін до Порядку надання часткової компенсації вартості придбаних 

медичних виробів та медичних засобів 

7.  Про внесення змін до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 

8.  Про затвердження штатного розпису управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради з 01 листопада 2019 року 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

9.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: МАКІЙЧУК Руслан Володимирович - начальник управління житлового 

господарства департаменту житлово-

комунального господарства міської ради 

10.  Про присвоєння адреси комплексу будівель та споруд військового містечка №52 м. Біла 

Церква по вул. Полковника Коновальця в м. Біла Церква Київської області 

11.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

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

громадського транспорту «вул. Б. Хмельницького») 

12.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Некрасова, в районі житлового будинку № 

47/1 по вул. Леваневського) 

13.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (перехрестя вул. Павліченко та вул. І. Кожедуба) 

14.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (перехрестя вул. Павліченко та вул. І. Кожедуба,в 

районі житлового будинку № 6-А) 

15.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. М. Залізняка, 36) 

16.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

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

Княгині Ольги) 

17.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 59) 

18.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, в районі вул. Б. 

Хмельницького, 39) 

19.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Б. Хмельницького, 39) 
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20.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська, 150) 

21.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярмаркова, 19) 

22.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, в районі перехрестя 

з вул. Павліченко) 

23.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, навпроти школи 

мистецтв № 4) 

24.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-СЕРВІС» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Шевченка, в районі 

житлового будинку № 146) 

25.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-СЕРВІС» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Логінова, в районі 

житлового будинку №37-А) 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

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

підтвердження місця проживання дитини Кривець Єлизавети Олександрівни, 14 

листопада 2006 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Стецюка Валентина Аркадійовича, 14 лютого 

2008 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

28.  Про  внесення змін  в рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 

квітня 2010 року № 136 «Про надання малолітній Тищенко Ганні Русланівні статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування та забезпечення її впорядкованим житлом» 

29.  Про визначення прізвища малолітньої дитини 

30.  Про реєстрацію народження підкинутої дитини 

31.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Шабаша Р.П. 

стосовно його малолітньої дочки Шабаш Н.Р. 

32.  Про встановлення опіки над малолітнім Ковченком М.М. та майном, яке йому належить 

33.  Про звільнення Пелих Раїси Анатоліївни від здійснення повноважень опікуна 

34.  Про зміну  прізвища малолітньому Пустовіту М.Є. 

35.  Про надання до суду висновку про визначення порядку участі Магдича В.О. у вихованні 

та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою 

36.  Про надання малолітньому Старченку Н.О. статусу  дитини,  позбавленої  батьківського 

піклування, та захист його особистих прав 

37.  Про надання малолітній Селютіній М.Д. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

38.  Про надання малолітній Татар К.П. статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

39.  Про надання малолітньому Татару О.П. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

40.  Про надання малолітньому Сергієнку П.С. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

41.  Про надання малолітньому Сморгунову М.О. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

42.  Про надання неповнолітньому Сморгунову І.О. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 
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43.  Про надання Подкопаєвій А.О. статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

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

Доповідає: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

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

Кулакова Дениса Володимировича 

46.  Про призначення опікуна над гр. Катренко В.О.  у разі визнання його суду недієздатним 

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження переліків проектів громадського бюджету (бюджету участі) 

у м. Біла Церква на 2020 рік 

 

ДОПОВІДАВ: КОШЕЛЬ Вадим Олегович - секретар міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРИВЕНКО Д.М., ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

Голосували за включення до переліку проектів, які допускаються до голосування, проекту 

громадського бюджету (бюджету участі) № 008: 

              за   –        6 

             проти –    0 

утримались    -     5 

за результатами голосування пропозицію відхилено. 

 

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЕНКО С.М., ПЕТРИК Ю.Ф., ГНАТЮК В.В., ПОЛІЩУК С.М., 

АНТОНЮК М.А., КОВАЛЬСЬКА Ю.І., КРАВЕЦЬ А.В. 

Голосували за включення до переліку проектів, які допускаються до голосування, проекту 

громадського бюджету (бюджету участі) № 026: 

              за   –        6 

             проти –    0 

утримались    -     5 

за результатами голосування пропозицію відхилено. 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. – запропонував проекти громадського бюджету (бюджету 

участі), що не стануть переможцями та можуть бути корисними для розвитку міста, 

розглянути та запропонувати розпорядникам коштів включити до бюджетних запитів на 2020 

рік. 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про мережу закладів освіти міста Білої Церкви на 2019/2020 навчальний рік 

 

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

 

- запропонував розпорядчу частину проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Затвердити мережу: 
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1.1.класів, здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти на 2019/2020 

навчальний рік (згідно з додатком 1); 

1.2.закладів дошкільної освіти на 2019/2020 навчальний рік (згідно з додатком 2); 

1.3.закладів загальної середньої освіти з інституційною формою навчання, що 

фінансуються з міського бюджету, на 2019/2020 навчальний рік (згідно з додатком 3); 

1.4.інших закладів освіти системи Управління освіти і науки, що фінансуються з 

міського бюджету, на 2019/2020 навчальний рік (згідно з додатком 4); 

1.5.перших класів, які функціонують на базі закладів комунальної власності дошкільної 

освіти і закладів загальної середньої освіти м. Білої Церкви (згідно з додатком 7); 

1.6.інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти комунальної власності м. 

Білої Церкви (згідно з додатком 8);  

1.7.інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти комунальної власності м. Білої 

Церкви (згідно з додатком 9). 

 

2. Затвердити штатну чисельність закладів загальної середньої освіти комунальної 

власності м. Білої Церкви (згідно з додатком 5). 

 

3. Інформацію про педагогічне навантаження педагогічних працівників (згідно з 

додатком 6) узяти до відома. 

 

4. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради проводити 

фінансування Управління освіти і науки та закладів освіти відповідно до затвердженої мережі  

в межах плану асигнувань на відповідний бюджетний рік. 

 

5. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови    

Литвиненко К.С.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій Петрика Ю.Ф.: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18 грудня 2018 року 

№ 808 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної 

середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви» 

 

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

 

- запропонував назву проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти 

комунальної власності м. Білої Церкви» 

- текст проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«Розглянувши подання управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 

10.09.2019 року № 831, відповідно до п.п. 6 п. а. статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини 4 статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», пункту 3 статті 56 Закону України «Про освіту», статті 35 

Закону України «Про дошкільну освіту», законів України «Про охорону дитинства», «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про загальну середню освіту», 
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постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року №16 «Про внесення змін до 

Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість», наказу Міністерства освіти і науки України від 21 

листопада 2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей 

у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», рішень 

Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року № 24-30-VІІ «Про внесення змін в 

рішення Білоцерківської міської ради від 09 липня 2015 року №1525-77-VI «Про надання 

додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій антитерористичної операції та членам 

їх сімей» та від 31 жовтня 2017 року № 1473-38-VII «Про затвердження Програми організації 

харчування дітей у комунальних навчальних закладах м. Білої Церкви на 2017-2020 роки» 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Встановити вартість харчування одного вихованця в закладах дошкільної освіти 30 

гривень на день; у закладах дошкільної освіти санаторного типу – 32 гривні на день. 

2. Встановити плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти для батьків або 

осіб, які їх замінюють, у розмірі 60% від вартості харчування на день. 

3. Забезпечити безкоштовним харчуванням у закладах дошкільної освіти дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», дітей у закладах дошкільної освіти санаторного типу (групах) для 

дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу та в спеціальних й інклюзивних групах 

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дітей, батьки яких 

є учасниками антитерористичної операції на сході України, учасниками бойових дій 

антитерористичної операції на сході України (на основі посвідчення учасника 

антитерористичної операції чи довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України), та дітей із сімей загиблих (померлих) жителів м. Білої Церкви, які брали 

участь у проведенні антитерористичної операції, та дітей, котрі мають статус «Дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». 

4. Звільнити від плати за харчування дитини батьків або осіб, які їх замінюють, у 

сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував 

рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку 

встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення 

від плати за харчування дитини в державних і комунальних закладах дошкільної освіти. 

5. Зменшити розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти на 50% 

для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей. 

6. Встановити вартість харчування одного учня в закладах загальної середньої освіти 

денної форми навчання – 18,50 гривень на день. 

7. Звільнити від плати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, учнів закладів 

загальної середньої освіти денної форми навчання таких категорій: дітей-сиріт, дітей- 

інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в спеціальних й 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 

(операції об'єднаних сил) на сході України, учасниками бойових дій антитерористичної 

операції (операції об'єднаних сил) на сході України (на основі посвідчення учасника 

антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) чи довідки про безпосередню участь 

особи в антитерористичній операції (операції об'єднаних сил), забезпеченні її проведення і 

захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України), та дітей із сімей 

загиблих (померлих) жителів м. Білої Церкви, які брали участь у проведенні 
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антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), та дітей, котрі мають статус «Дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». 

8. Встановити вартість харчування одного учня спортивних класів Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 (тренувальна база – Комунальний заклад 

Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа №1) – 18 грн.50 коп. (з 

розрахунку: 50% – кошти місцевого бюджету, 50% – за рахунок коштів батьків або осіб, які їх 

замінюють). 

9. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради забезпечити 

фінансування вищезазначених заходів у межах виділених асигнувань на відповідний 

бюджетний рік. 

10. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 18 грудня 

2018 року № 808 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної 

середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви» вважати таким, що втратило 

чинність. 

11.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Петрика Ю.Ф.: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про деякі питання організації та проведення  Дня рятівника 

 

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

ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін в Додаток 1 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради «Про затвердження спільного річного 

календарного плану проведення громадських обговорень з питань охорони 

громадського порядку у місті Біла Церква на 2019 рік від 29 січня 2019 року № 

46» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до Порядку надання часткової компенсації вартості 

придбаних медичних виробів та медичних засобів 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту 

власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження штатного розпису управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради з 01 листопада 2019 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: МАКІЙЧУК Руслан Володимирович - начальник управління житлового 

господарства департаменту житлово-

комунального господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про присвоєння адреси комплексу будівель та споруд військового містечка 

№52 м. Біла Церква по вул. Полковника Коновальця в м. Біла Церква Київської 

області 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ОЛІЙНИК О.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі зупинки громадського транспорту «вул. Б. 

Хмельницького») 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 12. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

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

житлового будинку № 47/1 по вул. Леваневського) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури 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: 13. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (перехрестя вул. 

Павліченко та вул. І. Кожедуба) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 14. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (перехрестя вул. 

Павліченко та вул. І. Кожедуба,в районі житлового будинку № 6-А) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 15. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. М. Залізняка, 36) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 16. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

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

перехрестя з бульваром Княгині Ольги) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 59) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 18. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі вул. Б. Хмельницького, 39) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 19. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Б. Хмельницького, 

39) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 20. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська, 150) 
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 21. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярмаркова, 19) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 22. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, в районі перехрестя з вул. Павліченко) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 23. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, навпроти школи мистецтв № 4) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-СЕРВІС» 

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

Шевченка, в районі житлового будинку № 146) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 25. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-СЕРВІС» 

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

Логінова, в районі житлового будинку №37-А) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник 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: 26. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Кривець Єлизавети 

Олександрівни, 14 листопада 2006 року народження, для її тимчасового виїзду 

за межі України 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Стецюка Валентина 

Аркадійовича, 14 лютого 2008 року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України 
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ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про  внесення змін  в рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 13 квітня 2010 року № 136 «Про надання малолітній Тищенко Ганні 

Русланівні статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та 

забезпечення її впорядкованим житлом» 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про визначення прізвища малолітньої дитини 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про реєстрацію народження підкинутої дитини 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., АНТОНЮК М.А. 

 

Голосували за зняття з розгляду порядку денного проекту рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення знятий з розгляду порядку 

денного. 
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СЛУХАЛИ: 31. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Шабаша 

Р.П. стосовно його малолітньої дочки Шабаш Н.Р. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ЛИТВИНЕНКО К.С., ДИКИЙ Г.А., АНТОНЮК М.А., 

РОТАЄНКО Н.В., ПОЛІЩУК С.М.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету, виклавши пункт 1 в наступній редакції: 

«1. Позбавлення батьківських прав Шабаша Руслана Петровича щодо його малолітньої дочки 

Шабаш Ніколь Русланівни, 15 грудня 2011 року народження, є недоцільним.» 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про встановлення опіки над малолітнім Ковченком М.М. та майном, яке йому 

належить 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

- запропонував у преамбулі проекту рішення речення: 

«Його мати Ковченко Ірина Анатоліївна згідно з висновком  лікарсько-консультативної 

комісії закладу охорони здоров’я про наявність у батька, матері дитини тривалої хвороби, яка 

перешкоджає виконанню батьківських обов’язків № 2, виданим комунальним некомерційним 

підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3» 31  липня 

2019 року, має високий  ступінь втрати здоров`я внаслідок тривалої хвороби, що спричиняє 

повну недієздатність до самообслуговування та залежність від інших осіб і перешкоджає 

виконанню батьківських обов’язків.» 

викласти в наступній редакції: 

«Його мати Ковченко Ірина Анатоліївна померла (свідоцтво про смерть серія І-ОК № 477999, 

актовий запис про смерть № 1509, складений Білоцерківським  міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області 10 вересня 2019 року).» 

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

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про звільнення Пелих Раїси Анатоліївни від здійснення повноважень опікуна 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про зміну  прізвища малолітньому Пустовіту М.Є. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – 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: 35. Про надання до суду висновку про визначення порядку участі Магдича В.О. у 

вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛИТВИНЕНКО К.С., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за зняття з розгляду порядку денного проекту рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення знятий з розгляду порядку 

денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання малолітньому Старченку Н.О. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист його особистих прав 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про надання малолітній Селютіній М.Д. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
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ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – 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: 38. Про надання малолітній Татар К.П. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про надання малолітньому Татару О.П. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про надання малолітньому Сергієнку П.С. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 41. Про надання малолітньому Сморгунову М.О. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про надання неповнолітньому Сморгунову І.О. статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про надання Подкопаєвій А.О. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ГНАТЮК В.В., РОТАЄНКО Н.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені 

недієздатного Кулакова Дениса Володимировича 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А. - запропонував у назві проекту рішення слова «Кулакова 

Дениса Володимировича» замінити на слова «Кулакова Р.В.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А.: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про призначення опікуна над гр. Катренко В.О.  у разі визнання його суду 

недієздатним 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 


