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П Р О Т О К О Л   № 27 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          08 жовтня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 22 особи 

 

Присутні на засіданні –  13 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

3.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

4.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - 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.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

10.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

11.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

12.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

13.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Поляруш О.О., Гриненко Ю.А., Ждан С.В., Кандауров С.М., Островерх В.П., Ребенко С.А., 

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

 

Баранова В.А. - заступник начальника управління освіти та науки міської ради; 

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; 

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

Ілляшенко В.М. - начальник комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Інспекція з благоустрою м. Біла Церква» 

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

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

Олійник А.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

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

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

ради; 

Терещенков О.С. –  начальник управління містобудування та архітектури міської ради; 

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

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

Яременко С.В. - депутат Київської обласної 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 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 4 питання: 

 

- Про демонтаж тимчасової споруди (будки охоронця) з парканом на земельній ділянці 

кадастровий номер 3210300000:04:008:0080 по вулиці Героїв Небесної Сотні  в місті Біла 

Церква 

 

- Про деякі питання організації та проведення  Дня захисника України 

 

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

Тімірязєва в м. Біла Церква шляхом її зміни 

 

- Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Штики М.О. 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     10 

             проти – 0 
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утримались    -  0 

за результатами голосування - порядок денний не затвердили. 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував повернутись до розгляду порядку денного засідання 

виконавчого комітету міської ради.  

 

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

за результатами голосування - повторно розглянути порядок денний. 

 

Член виконавчого комітету міської ради Олійник О.О. запропонував виключити з порядку 

денного 1 питання: 

 

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

відповідальністю «Теплоімпульс» 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про початок опалювального періоду 2019-2020 років в м. Біла Церква 

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

вул. Першотравнева, 56-а в м. Біла Церква 

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

вул. Першотравнева, 59-а в м. Біла Церква 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

4.  Про демонтаж тимчасової споруди (будки охоронця) з парканом на земельній ділянці 

кадастровий номер 3210300000:04:008:0080 по вулиці Героїв Небесної Сотні  в місті Біла 

Церква  

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

5.  Про затвердження Порядку проведення перевірок відділом внутрішнього контролю та 

аудиту управління економіки Білоцерківської міської ради 

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

6.  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 

7.  Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів 

Доповідає: БАРАНОВА Вікторія Анатоліївна – заступник начальника управління освіти 

та науки міської ради 

8.  Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування населення 
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Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

9.  Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування м. Біла Церква №7, №8, №18 

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

міської ради 

10.  Про деякі питання організації та проведення  Дня захисника України 

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

ради 

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

Тімірязєва в м. Біла Церква шляхом її зміни  

12.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Штики М.О.  

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

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, № 38/12, 

приміщення 2) 

14.  Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Мартинюк Сергія Івановича щодо надання 

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

житлового будинку № 30) 

15.  Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Мартинюк Сергія Івановича щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бул. Олександрійський, в районі 

житлових будинків № 98, № 102, № 104) 

16.  Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Мартинюк Сергія Івановича щодо надання 

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

будинків № 24 та № 26) 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

17.  Про доцільність продовження навчання малолітнього Рокицького Б.О. в комунальному 

закладі Київської обласної ради «Великополовецька спеціальна загальноосвітня 

школа - інтернат І-ІІ ступенів» 

18.  Про доцільність тимчасового влаштування малолітнього Калюжного А.А. в комунальний 

заклад Київської обласної ради «Великополовецька спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів» 

19.  Про надання малолітній Пащенко О.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, встановлення над нею опіки та захист її особистих прав 

20.  Про надання малолітній Шевченко О.А. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

21.  Про надання малолітньому Позирайлу А.В. статусу  дитини,  позбавленої  батьківського 

піклування, та захист його особистих прав 

22.  Про надання малолітньому Шумському Є.Р. статусу  дитини,  позбавленої  батьківського 

піклування, та захист його особистих прав 

23.  Про надання неповнолітній Демчук К.О. повної цивільної дієздатності 

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

підтвердження місця проживання дитини Голубцової Єлизавети Дмитрівни, 18 березня 

2004 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

25.  Про деякі питання щодо соціально-правового захисту дитини-сироти  Ахрамєєва В.О. 

26.  Про негайне відібрання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та їх 

влаштування 

27.  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 
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28.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про початок опалювального періоду 2019-2020 років в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КОШЕЛЬ В.О., КРАВЕЦЬ А.В., АНТОНЮК М.А.,          

ГНАТЮК В.В. – запропонував доповнити проект рішення: 

«2. Рекомендувати іншим виробникам та постачальникам теплової енергії розпочати  

опалювальний період 2019-2020 років для закладів охорони здоров’я, дитячих дошкільних, 

шкільних, позашкільних та спортивних закладів міста згідно із заявами керівників установ.» 

 

відповідно пункти 2-5 вважати пунктами 3-6 

 

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

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Першотравнева, 56-а в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Першотравнева, 59-а в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства 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: 4. Про демонтаж тимчасової споруди (будки охоронця) з парканом на земельній 

ділянці кадастровий номер 3210300000:04:008:0080 по вулиці Героїв Небесної 

Сотні  в місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ЯРЕМЕНКО С.В., ТЕРЕЩЕНКОВ С.В. – запропонував у 

преамбулі проекту рішення замінити: 

слова «пунктів 2.1., 2.30 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності» словами «Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності», 

слова «пунктів 5.3. – 5.6. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Біла Церква» словами «розділу 5 Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в  м. Біла Церква»; 

доповнити: 

преамбулу проекту рішення словами «рішення Білоцерківської міської ради від 27 

грудня 2018 року № 3216-63-VII «Про відсутність намірів щодо поновлення договору  оренди 

землі від 14 листопада 2013 року №119 з фізичною особою – підприємцем Гамовою-Постернак 

Льолею Михайлівною»», 

пункт 1 проекту рішення словами «тобто без дозвільних документів - договір оренди 

земельної ділянки закінчився». 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Терещенкова О.С.: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Порядку проведення перевірок відділом внутрішнього 

контролю та аудиту управління економіки Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. 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 
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ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. -  повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів 

 

ДОПОВІДАЛА: БАРАНОВА Вікторія Анатоліївна – заступник начальника управління освіти 

та науки міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

 

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

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

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

КОШЕЛЬ В.О., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., ГНАТЮК В.В. – запропонував проект 

рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Встановити за погодженням з власниками підприємств, установ та організацій 

(сфери обслуговування незалежно від форм власності) зручний для населення режим роботи 

Фізичній особі-підприємцю Швидун Андрію Степановичу у павільйоні продовольчих товарів 

«Риба» за адресою: м. Біла Церква, вул. Куценка, в районі центрального ринку з 08-00 до  16-

00,  без перерви, вихідний день понеділок. 

2. Обмежити режим роботи відповідно до рішення Білоцерківської міської ради від 28 

вересня 2017 року «Про затвердження Правил додержання тиші на території та у громадських 

місцях м. Білої Церкви»: 

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

адресою: м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 73 з 08-00 до 22-00, без перерви та вихідних; 

2.2. Фізичній особі-підприємцю Артеменко Світлані Григорівні у магазині 

продовольчих товарів «Гурман» за адресою: м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 216-а з 08-

00 до 22-00, без перерви та вихідних; 

2.3. Фізичній особі-підприємцю Пікуль Олександру Володимировичу у пункті 

розповсюдження миттєвої грошової лотереї «Космолот» за адресою: м. Біла Церква, 

вул. Вернадського, 2-а  з 09-00 до 22-00, без перерви та вихідних.» 
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування м. Біла Церква №7, №8, №18 

 

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

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., ШЕВЧЕНКО О.С. – запропонувала замінити: 

в проекті рішення у всіх випадках «№7, №8, №18» на «№7, №8, №18, № 25»; 

в додатку до проекту рішення «за 1 об’єкт конкурсу – 800,0 грн.» на «за 1 об’єкт 

конкурсу – 600,0 грн.»; 

доповнити преамбулу проекту рішення «листа від 20 вересня 2019 року № 210 

приватного підприємства «К-А-Н» про розірвання договору на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті №25» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій Шевченко О.С.: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про деякі питання організації та проведення  Дня захисника України 

 

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

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про упорядкування адреси садибного (індивідуального) житлового будинку 

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

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В., КРАВЕЦЬ А.В., ФАСТІВСЬКИЙ В.П. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Штики М.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – 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: 13. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ» щодо 

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

Мудрого, № 38/12, приміщення 2) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – 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: 14. Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Мартинюк Сергія Івановича 

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

Леваневського, в районі житлового будинку № 30) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – 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: 15. Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Мартинюк Сергія Івановича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бул. 

Олександрійський, в районі житлових будинків № 98, № 102, № 104) 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – 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: 16. Про розгляд заяви фізичної-особи підприємця Мартинюк Сергія Івановича 

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

Фастівська, в районі житлових будинків № 24 та № 26) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – 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: 17. Про доцільність продовження навчання малолітнього Рокицького Б.О. в 

комунальному закладі Київської обласної ради «Великополовецька спеціальна 

загальноосвітня школа - інтернат І-ІІ ступенів» 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ШВЕЦЬ С.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про доцільність тимчасового влаштування малолітнього Калюжного А.А. в 

комунальний заклад Київської обласної ради «Великополовецька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

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: 19. Про надання малолітній Пащенко О.О. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, встановлення над нею опіки та захист її особистих 

прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 20. Про надання малолітній Шевченко О.А. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист її особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 21. Про надання малолітньому Позирайлу А.В. статусу  дитини,  позбавленої  

батьківського піклування, та захист його особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 22. Про надання малолітньому Шумському Є.Р. статусу  дитини,  позбавленої  

батьківського піклування, та захист його особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання неповнолітній Демчук К.О. повної цивільної дієздатності 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник 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: 24. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Голубцової Єлизавети 

Дмитрівни, 18 березня 2004 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       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про деякі питання щодо соціально-правового захисту дитини-сироти  

Ахрамєєва В.О. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

МАРШАЛОК В.А., ГНАТЮК В.В., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., ПОЛІЩУК С.М., 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 26. Про негайне відібрання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

та їх влаштування 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛИТВИНЕНКО К.С., КОШЕЛЬ В.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., 

МАРШАЛОК В.А., ПОЛІЩУК С.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про надання 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       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 


