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(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні –  11 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

3.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

4.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

5.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

6.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

7.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Гнатюк В.В. - член виконавчого комітету 

9.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

11.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

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

Поліщук С.М., Постівий С.О., Ребенко С.А., 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; 

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

Дашкевич М.В. - депутат міської ради; 

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

Кисельова В.М. – начальник служби у справах дітей міської ради; 

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

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

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

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; 

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

ради; 

Терещук С.Г. – начальник міського фінансового управління міської ради; 

Шевченко О.С. – начальник відділу транспорту та зв’язку 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    –    11 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     11 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про складання проекту бюджету м. Біла Церква на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки 

Доповідає: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового управління 

міської ради 

2.  Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на четвертий квартал 

2019 року 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

3.  Про проведення в 2019 році осіннього двомісячника санітарного очищення, озеленення та 

благоустрою міста Біла Церква 
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4.  Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного 

бюджету, та для потреб населення військового містечка № 1 м. Біла Церква 

5.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

6.  Про затвердження нового складу робочої групи виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення 

7.  Про затвердження нового складу комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

з питань забезпечення сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

8.  Про організаційні заходи щодо реалізації положень Міської комплексної програми 

підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки 

9.  Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми підтримки сімей внутрішньо 

переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 роки 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

10.  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 

11.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 14 

листопада 2006 року №543 «Про стипендію міського голови кращим студентам вищих 

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації міста Біла Церква» 

12.  Про затвердження складу комісії з призначення стипендії міського голови кращим 

студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква 

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

ради 
13.  Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 11 жовтня 2016 року № 437 «Про затвердження складу конкурсного комітету з 

визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального 

користування та з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органа» шляхом викладення його в новій редакції 

Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

14.  Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги Білоцерківської 

міської ради «Про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок» 

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 упорядкування адреси садибного (індивідуального) житлового будинку № 8 по вул. 

Тімірязєва в м. Біла Церква шляхом її зміни 

17.  Про присвоєння адреси об’єктам будівництва за заявою Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Теплоімпульс» 

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

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

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

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

Сухоярською) 
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20.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Автоцентр Біла Церква» 

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

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

21.  Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її склад в новій 

редакції 

22.  Про встановлення опіки над малолітнім Скуратовичем Ф.С. та майном, яке йому належить 

23.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Чоладзе К. стосовно 

його малолітнього сина Чоладзе Г.К. 

24.  Про доцільність влаштування малолітнього Берліна Романа Олеговича в Білоцерківський 

дитячий будинок-інтернат 

25.  Про тимчасове влаштування малолітньої дитини 

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

підтвердження місця проживання дитини Медведя Назара Володимировича, 28 січня 2016  

року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

27.  Про встановлення опіки над малолітньою Параскун Каріною Олександрівною та майном, 

яке їй належить 

28.  Про надання малолітній Меркуловій К.К. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

29.  Про надання малолітньому Боєву О.І. статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

30.  Про надання малолітньому Васильєву М.В. статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

31.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 

вересня 2019 року № 673 «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» 

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

10 вересня 2019 року № 689 «Про деякі питання щодо захисту майнових та  житлових прав 

дітей» 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про складання проекту бюджету м. Біла Церква на 2020 рік та прогнозу на 

2021-2022 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового 

управління міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ГНАТЮК В.В., ЗЕМЕЦЬКА Ю.Ю., ДИКИЙ Г.А. - 

протокольне доручення: 

до 09 жовтня 2019 року розпорядникам бюджетних коштів при поданні бюджетних запитів до 

проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки, пояснювальної записки 

до них надати до управління економіки міської ради інформацію для формування Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2020 рік. 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 

четвертий квартал 2019 року 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А. - запропонував пункт 4 додатку проекту рішення викласти в 

наступній редакції: 

«4.Організаційно-масові заходи у зв'язку з відзначенням в місті: 

 

- Міжнародного дня музики, дня ветерана (01.10.) 

Велігорська Т.О., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С., Новогребельська І.В. 

- Дня працівника освіти (06.10.) 

Петрик Ю.Ф., Литвиненко К.С. 

- Дня захисника України, свята Покрови Пречистої Богородиці, дня художника (14.10.) 

Велігорська Т.О., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С., Новогребельська І.В. 

- 75- ї річниці  визволення України від фашистських загарбників (28.10.) 

Велігорська Т.О., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С., Новогребельська І.В. 

- Дня працівника соціальної сфери (5.11.) 

Велігорська Т.О., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С., Новогребельська І.В. 

- Дня української писемності та мови, Всеукраїнського  дня працівників культури  та 

майстрів  народного мистецтва (09.11.) 

Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С. 

- Дня Гідності та Свободи (21.11.) 

Велігорська Т.О., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С., Новогребельська І.В. 

- Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (23.11.) 

Велігорська Т.О., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С., Новогребельська І.В. 

- Міжнародного дня інвалідів (03.12.) 

Велігорська Т.О., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С., Новогребельська І.В. 

- Дня Збройних Сил України (06.12.) 

Велігорська Т.О., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С., Новогребельська І.В. 

- Дня місцевого самоврядування (07.12.) 

Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С. 

- Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС (14.12.) 

Велігорська Т.О., Ковальська Ю.І., Литвиненко К.С., Новогребельська І.В. 

- Свята Миколая, відкриття новорічної ялинки (19.12.) 

Дикий Г.А., Кошель В.О., Кравець А.В., Литвиненко К.С., Новогребельська І.В., 

Поляруш О.О. » 

 

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

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 
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СЛУХАЛИ: 3. Про проведення в 2019 році осіннього двомісячника санітарного очищення, 

озеленення та благоустрою міста Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – 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: 4. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з державного бюджету, та для потреб населення військового 

містечка № 1 м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    9 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – 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: 6. Про затвердження нового складу робочої групи виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження нового складу комісії виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради з питань забезпечення сплати податків та інших надходжень, 

виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про організаційні заходи щодо реалізації положень Міської комплексної 

програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 

на 2018-2020 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., РОТАЄНКО Н.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми підтримки сімей 

внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

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

 

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

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення знятий з розгляду порядку 

денного. 
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СЛУХАЛИ: 10. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

 

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

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 14 листопада 2006 року №543 «Про стипендію міського голови 

кращим студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації міста 

Біла Церква» 

 

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

спорту міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А. – запропонував пункт 2 проекту рішення після слів «Визнати 

таким» доповнити словами «що з 01 січня 2020 року». 

 

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

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження складу комісії з призначення стипендії міського голови 

кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста 

Біла Церква 

 

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

спорту міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 11 жовтня 2016 року № 437 «Про 

затвердження складу конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування та з 
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визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення 

функцій робочого органа» шляхом викладення його в новій редакції 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги 

Білоцерківської міської ради «Про переведення дачного чи садового будинку у 

жилий будинок» 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КОШЕЛЬ В.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ГНАТЮК В.В. – 

запропонував проект рішення виконавчого комітету міської ради викласти в наступній 

редакції: 

«Про схвалення проекту рішення міської ради «Про 

затвердження інформаційної картки адміністративної 

послуги Білоцерківської міської ради «Про переведення 

дачного чи садового будинку у жилий будинок»» 

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради від  05 вересня 2019 року № 15/988, відповідно до  ст.ст. 19, 144, 146 Конституції 

України, ст. ст. 25, 30, 31, 40, ч.2 ст. 52, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про адміністративні послуг»,  ст.41 Закону України  «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності», Порядку переведення дачних і садових будинків, 

що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 321, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Схвалити проект рішення «Про затвердження інформаційної картки   

адміністративної послуги Білоцерківської міської ради «Про переведення дачного чи садового 

будинку у жилий будинок», що додається. 

2. Винести проект рішення «Про затвердження інформаційної картки   адміністративної 

послуги Білоцерківської міської ради «Про переведення дачного чи садового будинку у жилий 

будинок» на розгляд сесії Білоцерківської міської ради. 

3.Доповідачем проекту рішення «Про затвердження інформаційної картки   

адміністративної послуги Білоцерківської міської ради «Про переведення дачного чи садового 

будинку у жилий будинок» на сесії міської ради визначити управління містобудування та 

архітектури Білоцерківської міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                       

Кравця А.В. 

 

 

Міський голова                                                       Г. Дикий  
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ПРОЕКТ 

Автор  

виконавчий комітет  

Білоцерківської міської ради 

 

Про затвердження інформаційної картки    

адміністративної послуги Білоцерківської міської ради  

«Про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок» 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради                                         

від ________ 2019 року № ______ «Про  схвалення проекту рішення міської ради  «Про 

затвердження інформаційної картки  адміністративної послуги Білоцерківської міської ради 

«Про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок», відповідно до  ст.ст. 19, 

144, 146 Конституції України, ст. ст. 25, 30, 31, 40, ч.2 ст. 52, ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуг»,  ст.41 

Закону України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Порядку 

переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у 

жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 

321, міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги, що надається через 

Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді у галузі 

містобудування та архітектури, а саме: «Про переведення дачного чи садового будинку у 

жилий будинок», згідно з додатком 1. 

 

2. Управлінню адміністративних послуг Білоцерківської міської ради забезпечити 

оприлюднення інформаційних карток на офіційному сайті Білоцерківської міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                       

Кравця А.В. 

 

Міський голова                                               Г. Дикий  

 

 

 Додаток 

до  рішення Білоцерківської міської 

ради 

від «___» ______ 2019 року № ____ 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  

Про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок  

(назва адміністративної послуги) 

Білоцерківська міська рада 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

1.  Найменування суб’єкта надання Білоцерківська міська рада 
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адміністративної послуги  

2.  Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді 

3.  Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 

09117, м. Біла Церква,  

вул. Ярослава Мудрого, 38/12,  2-й поверх 

4.  Режим роботи центру надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 9.00-16.00 

Вівторок:  10.00-20.00 

Середа: 9.00-16.00 

Четвер:  10.00-20.00 

П’ятниця: 9.00-16.00 

Субота:  08.00-15.00 

5.  Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративної 

послуги 

Центр надання адміністративних послуг:                       

тел./факс: 5-13-75, 39-28-

58, bc_dozv_centr@ukr.net 

Управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради тел./факс: 5-10-

45; 5-12-64 

bc_architect@ukr.net 

Умови отримання адміністративної послуги 

6.  Перелік документів, необхідних 

для отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги для них 

До заяви надати наступні документи: 

1. Копію документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України (паспорта 

громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта 

громадянина України, у формі картки, що 

містить безконтактний електронний носій 

(копії лицьової та зворотної сторін) або 

іншого документу, що посвідчує особу; 

2. Копію довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера. Якщо через 

релігійні переконання фізична особа 

відмовилась від реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків, 

додатково подається копія сторінки паспорту 

з відміткою про таку відмову; 

- у разі звернення уповноваженої особи – 

копію належним чином завіреного  

документу, що підтверджує її повноваження 

діяти від імені заявника; 

3.  Копія документа про право власності на 

дачний чи садовий будинок, засвідчена в 

установленому порядку. 

4. Письмова згода співвласників (за наявності) 

на переведення такого будинку в жилий. 

5. Звіт про проведення технічного огляду 

дачного чи садового будинку з висновком про 

mailto:bc_dozv_centr@ukr.net
mailto:bc_architect@ukr.net
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його відповідність державним будівельним 

нормам за формою згідно з додатком 2 

"Порядку переведення дачних і садових 

будинків, що відповідають державним 

будівельним нормам, у жилі будинки", 

затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 № 321. 

6. Копія рішення, ухвали, постанови судів, що 

набрали законної сили (за наявності). 

При собі мати оригінали документів для 

посвідчення адміністратором копії цих 

документів, які будуть надані до заяви на 

отримання адміністративної послуги. 

Примітка: 

- Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про 

адміністративні послуги» якщо  відомості про 

подані документи не внесені і не містяться у 

відповідних інформаційних базах в обсязі, 

достатньому для надання адміністративної 

послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх 

надати самостійно. 

7. Порядок та спосіб подання  

адміністративної послуги  

- особисто суб’єктом звернення; 

- через уповноважену особу (при наявності 

довіреності); 

- поштою рекомендованим листом з описом 

вкладення. 

8. Плата за надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

9. Строк надання адміністративної 

послуги 

Місяць і три дні відповідно до п.п. 4, 5 

Порядку переведення дачних і садових 

будинків, що відповідають державним 

будівельним нормам, у жилі будинки, 

затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 № 321. 

10. Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення Білоцерківської міської ради про 

переведення дачного чи садового будинку в 

жилий будинок або рішення про відмову в 

переведенні дачного чи садового будинку в 

жилий будинок 

11. Способи отримання результату  Особисто суб’єктом звернення або 

направлення рекомендованим листом з 

описом вкладення рішення про переведення 

дачного чи садового будинку у жилий 

будинок із зазначенням його адреси (рішення 

про відмову в переведенні разом з поданими 

документами). 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної 

послуги 
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12. Нормативно - правові акти та акти 

органів місцевого самоврядування 

(назва, дата, номер, пункт, частина 

стаття) 

1. Житловий кодекс Української РСР, ст. 8-1 

2. Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", ст.25,26, 31, 

37, 40, 52, 59. 

3.  Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

переведення садових і дачних будинків у 

жилі будинки та реєстрації в них місця 

проживання». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України 

"Про затвердження Порядку переведення 

дачних і садових будинків, що відповідають 

державним будівельним нормам, у жилі 

будинки" від 29.04.2015 № 321. 

5. Рішення Білоцерківської міської ради "Про 

деякі питання щодо надання 

адміністративних послуг" від 25.04.2013 № 

953-41-VI. 

До інформаційної картки додається форми заяви (зразок). 

 

Секретар міської ради        В. Кошель 

 

 

                                                                      Білоцерківській міській раді 

  

( прізвище, ім’я та по-батькові) 

Адреса        

       

  

(місце проживання) 

Номер телефону      

(робочий, домашній, мобільний) 

ЗАЯВА 

Про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок  

Прошу перевести дачний (садовий) будинок № ___, розміщений  ________________ 

(найменування та адреса дачного поселення чи садівничого товариства) 

  

 що належить мені на праві власності відповідно до 

  

  

  (документ, що посвідчує право власності, його номер та дата видачі) 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації. 

         

  

(прізвище, ім’я та по-батькові)      (підпис) 
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«   »   201     року 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Заповнюється адміністратором: 

 

«     _ »    ___ 201     року      Реєстраційний номер   _ 

(дата надходження заяви)   Центру адміністративних послуг 

      ___        

(підпис)       (П.І.Б. адміністратора)» 

 

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

              за       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за повернення до розгляду проекту рішення «Про схвалення проекту рішення 

міської ради «Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги 

Білоцерківської міської ради «Про переведення дачного чи садового будинку у жилий 

будинок»»»: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення «Про схвалення проекту рішення 

міської ради «Про затвердження інформаційної картки адміністративної 

послуги Білоцерківської міської ради «Про переведення дачного чи садового 

будинку у жилий будинок»»» розглядається повторно. 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О., ГНАТЮК В.В., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (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 

 

ВИСТУПИЛИ: РОТАЄНКО Н.В., ГНАТЮК В.В. – запропонував: 

у підпункті 1.1. та додатку 1. проекту рішення слова «Видача рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради про присвоєння адресу об’єкту будівництва» замінити 

на «Про присвоєння адреси об’єкту будівництва»;  
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у підпункті 1.2. та додатку 2. проекту рішення слова «Видача рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради  про присвоєння адреси об’єкта будівництва (під час 

надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки)» замінити на «Про присвоєння 

адреси об’єкта будівництва (під час надання будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки)»;  

у підпункті 1.3. та додатку 3. проекту рішення слова «Видача рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради  про присвоєння адреси об’єкта будівництва (після 

отримання права на виконання будівельних робіт )» замінити на «Про присвоєння адреси 

об’єкта будівництва (після отримання права на виконання будівельних робіт )»;  

у підпункті 1.4. та додатку 4. проекту рішення слова «Видача рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради про присвоєння адреси об’єкта нерухомого майна (після 

прийняття об’єкта в експлуатацію)» замінити на «Про присвоєння адреси об’єкта нерухомого 

майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію)»;  

у підпункті 1.5. та додатку 5. проекту рішення слова «Видача рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради  про зміну адреси об’єкта будівництва та внесення 

відповідних змін до будівельного паспорту/містобудівних умов та обмежень» замінити на 

«Про зміну адреси об’єкта будівництва та внесення відповідних змін до будівельного 

паспорту/містобудівних умов та обмежень»;  

у підпункті 1.6. та додатку 6. проекту рішення слова «Видача рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради  про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (у разі 

об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого 

майна (крім квартири, житлового/нежитлового приміщення)» замінити на «Про зміну адреси 

об’єкта нерухомого майна (у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення 

частки з об’єкта нерухомого майна (крім квартири, житлового/нежитлового приміщення)»;  

у підпункті 1.7. та додатку 7. проекту рішення слова «Видача рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради  про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (з метою 

упорядкування адреси об’єкта нерухомого майна)» замінити на «Про зміну адреси об’єкта 

нерухомого майна (з метою упорядкування адреси об’єкта нерухомого майна)». 

 

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

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про упорядкування адреси садибного (індивідуального) житлового будинку 

№ 8 по вул. Тімірязєва в м. Біла Церква шляхом її зміни 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

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

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення знятий з розгляду порядку 

денного. 
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СЛУХАЛИ: 17. Про присвоєння адреси об’єктам будівництва за заявою Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Теплоімпульс» 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., 

АНТОНЮК М.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ» щодо 

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

Таращанська, 155) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    1 

             проти –    0 

утримались    -     9 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви приватного підприємства  «К-А-Н» щодо надання дозволу 

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

з вул. Сухоярською) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    1 

             проти –    0 

утримались    -     8 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Автоцентр Біла 

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

(вул. Сухоярська, 20) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    0 

             проти –    1 

утримались    -     8 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її 

склад в новій редакції 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 22. Про встановлення опіки над малолітнім Скуратовичем Ф.С. та майном, яке 

йому належить 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 23. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Чоладзе 

К. стосовно його малолітнього сина Чоладзе Г.К. 

 

ВИСТУПИЛИ: АНТОНЮК М.А. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 



18 

СЛУХАЛИ: 24. Про доцільність влаштування малолітнього Берліна Романа Олеговича в 

Білоцерківський дитячий будинок-інтернат 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про тимчасове влаштування малолітньої дитини 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., КОШЕЛЬ В.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             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 Медведя Назара 

Володимировича, 28 січня 2016  року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 27. Про встановлення опіки над малолітньою Параскун Каріною Олександрівною 

та майном, яке їй належить 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 



19 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання малолітній Меркуловій К.К. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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 малолітньому Боєву О.І. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 30. Про надання малолітньому Васильєву М.В. статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 31. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 10 вересня 2019 року № 673 «Про затвердження висновку  служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради про підтвердження місця 
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проживання дитини Кривець Єлизавети Олександрівни, 14 листопада 2006 

року народження, для її тимчасового виїзду за межі України» 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 32. Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 10 вересня 2019 року № 689 «Про деякі питання щодо захисту 

майнових та  житлових прав дітей» 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 33. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 


