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П Р О Т О К О Л   № 28 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          22 жовтня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 22 особи 

 

Присутні на засіданні –  16 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.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

7.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Гнатюк В.В. - член виконавчого комітету 

9.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Ждан С.В. - член виконавчого комітету 

11.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

12.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

13.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

15.  Усенко Я.В. - член виконавчого комітету 

16.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Антонюк М.А., Кандауров С.М., Ребенко С.А., Фастівський В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

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

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

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; 

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

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

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

ради; 

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

Ротаєнко Н.В. - в.о. начальника юридичного управління міської ради; 

Терещенков О.С. –  начальник управління містобудування та архітектури 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    –    14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про затвердження переліку проектів переможців, які пропонуються до фінансування у 

рамках громадського бюджету м. Біла Церква на 2020 рік 

Доповідає: КОШЕЛЬ Вадим Олегович - секретар міської ради 

2.  Про звіт директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради по 

роботі зі зверненнями громадян за 9 місяців 2019 року 

3.  Про утримання автомобільних доріг міста  в зимових умовах 2019-2020 років 

4.  Про затвердження положення та персонального складу уповноваженої оцінної комісії 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з визначення вартості майна дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які бажають стати 
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на соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку та користуються 

соціальним житлом 

5.  Про створення соціального квартирного обліку для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, затвердження Порядку взяття на соціальний 

квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа, перебування на такому обліку, зняття з нього, надання, використання та утримання  

житла з житлового фонду соціального призначення 

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

розі вулиць Водопійна та бульвару Олександрійський в м. Біла Церква 

7.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

8.  Про затвердження Плану заходів щодо соціального захисту громадян похилого віку, осіб 

з інвалідністю, бездомних осіб інших вразливих верств населення у місті Біла Церква в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 років 

9.  Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

10.  Про затвердження нового складу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

11.  Про увічнення пам’яті загиблого учасника антитерористичної операції Гончаренка Василя 

Володимировича 

12.  Про увічнення пам’яті Кононського Олексія Івановича 

13.  Про увічнення пам’яті Міняйла Віктора Олександровича 

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

ради 

14.  Про затвердження нового складу тендерного комітету при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради 

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

15.  Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження міської 

програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Біла Церква на 2020 рік» 

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

міської ради 

16.  Про комісію з перевірки стану військового обліку громадян України на території міста Біла 

Церква у 2019 році 

17.  Про проведення у місті Біла Церква приписки громадян України 2003 року народження до 

призовної дільниці 

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

мобілізаційної роботи міської ради 

18.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. Поліщук А.С. від 25 

вересня 2019 року №5063 

19.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. Поліщук А.С. від 25 

вересня 2019 року №5064 

20.  Про присвоєння адреси нежитловій (зблокованій) будівлі по вул. Івана Кожедуба, 175 

21.  Про присвоєння адреси комплексу будівель та споруд військового містечка №50 м. Біла 

Церква 

22.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Приватного підприємства 

«БЦ ІСТ Сервіс» 
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23.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Пушкової О.М. від 07 жовтня 

2019 року №5262 

24.  Про упорядкування адреси нежитловій будівлі, а саме: сховищу без опалення (інвентарний 

номер майна – 155) по вул. Павліченко, 16 у військовому містечку №2 м. Біла Церква, 

шляхом її зміни 

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

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

Хмельницького, 39) 

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

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

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

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

Української православної церкви, навпроти школи мистецтв № 4) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Я. Мудрого, в районі ТРЦ «Гермес») 

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

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

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

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (площа Соборна, 11 А) 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

31.  Про встановлення опіки над малолітнім Литвином А.В. та майном, яке йому належить 

32.  Про надання малолітній Ломпас Є.В. та неповнолітньому Ломпасу Р.В. статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та захист їх особистих прав 

33.  Про надання неповнолітній Цвіловській К.Ю. статусу дитини-сироти  

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

вихователя 

35.  Про реєстрацію народження залишеної дитини 

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

конфліктів 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

38.  Про влаштування громадянина  Чорношкур П.С. до  психоневрологічного інтернату 

39.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Борзак О.М., у разі визнання 

його судом недієздатним 

40.  Про висновок щодо доцільності призначення опікунів над гр. Бурдиленко Є.О. у разі 

визнання його судом недієздатним 

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження переліку проектів переможців, які пропонуються до 

фінансування у рамках громадського бюджету м. Біла Церква на 2020 рік 

 

ДОПОВІДАВ: КОШЕЛЬ Вадим Олегович - секретар міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ГНАТЮК В.В. – запропонував в пункті 7 проекту 

рішення цифри «2019» замінити на цифри «2020» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Гнатюка В.В.: 
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              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про звіт директора департаменту житлово-комунального господарства міської 

ради по роботі зі зверненнями громадян за 9 місяців 2019 року 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., КРАВЕЦЬ А.В., ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про утримання автомобільних доріг міста  в зимових умовах 2019-2020 років 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

- запропонував пункт 2 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«2. Керівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківське шляхово-

експлуатаційне управління» (за згодою), Приватного підприємства "Шляхбудпроект", (за 

згодою), комунальних підприємств Білоцерківської міської ради  житлово-експлуатаційних 

контор №№ 1, 6, 7, фізичній особі-підприємцю Менжинському Владиславу Віталійовичу (за 

згодою), фізичній особі-підприємцю Корінчуку Олегу Анатолійовичу (за згодою) забезпечити 

підготовку техніки та прибирального інвентаря до роботи в зимових умовах, підготувати 

необхідну кількість соляно-піщаної суміші та забезпечити виконання робіт по ліквідації 

снігових заметів.» 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ГРИНЕНКО Ю.А., ГНАТЮК В.В., КРАВЕЦЬ А.В., 

КОШЕЛЬ В.О. – запропонував у пункті 10 додатку до проекту рішення слово «Заводська» 

замінити на слова «вул. Максима Глазкова» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження положення та персонального складу уповноваженої оцінної 

комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з визначення 

вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
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осіб з їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають 

на такому обліку та користуються соціальним житлом 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., КРАВЕЦЬ А.В. – повідомив, що 

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі 

наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

ЛИТВИНЕНКО К.С. - 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       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про створення соціального квартирного обліку для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, затвердження 

Порядку взяття на соціальний квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, перебування на такому обліку, 

зняття з нього, надання, використання та утримання  житла з житлового фонду 

соціального призначення 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості на розі вулиць Водопійна та бульвару Олександрійський в м. Біла 

Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 7. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження Плану заходів щодо соціального захисту громадян похилого 

віку, осіб з інвалідністю, бездомних осіб інших вразливих верств населення у 

місті Біла Церква в осінньо-зимовий період 2019-2020 років 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

- враховуючи зауваження керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Олійник А.О., запропонувала в пункті 4 додатку до проекту рішення колонку «Строк 

виконання» доповнити словами «В разі значного зниження температури» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Велігорської Т.О.: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

- враховуючи зауваження керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Олійник А.О., запропонувала преамбулу проекту рішення після слів «враховуючи рішення 

сесії» доповнити словом «Білоцерківської» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій Велігорської Т.О.: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 
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СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження нового складу комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    1 

утримались    -     0 

Заступник міського голови Кравець А.В. попросив вважати його голос «за» 

              за   –     16 

             проти –   0 

утримались    -    0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про увічнення пам’яті загиблого учасника антитерористичної операції 

Гончаренка Василя Володимировича 

 

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

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛІЩУК С.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про увічнення пам’яті Кононського Олексія Івановича 

 

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

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., КОВАЛЬСЬКА Ю.І. – запропонувала:  

преамбулу проекту рішення після слова «відповідно» доповнити словами «до ст. 40»; 

в пункті 1 проекту рішення слово «меморіальну» замінити на слово «пам’ятну» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Ковальської Ю.І.: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про увічнення пам’яті Міняйла Віктора Олександровича 
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ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської 

ради 

 

– запропонувала:  

преамбулу проекту рішення після слова «відповідно» доповнити словами «до ст. 40»; 

в пункті 1 проекту рішення слово «меморіальну» замінити на слово «пам’ятну» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Ковальської Ю.І.: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження нового складу тендерного комітету при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

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       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про 

затвердження міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Біла 

Церква на 2020 рік» 

 

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

спорту міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ПОЛЯРУШ О.О., ЛИТВИНЕНКО К.С., ГНАТЮК В.В., 

ДИКИЙ Г.А. – запропонував зняти з розгляду порядку денного проект рішення 

виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення знятий з розгляду порядку 

денного. 
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СЛУХАЛИ: 16. Про комісію з перевірки стану військового обліку громадян України на 

території міста Біла Церква у 2019 році 

 

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

мобілізаційної роботи міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про проведення у місті Біла Церква приписки громадян України 2003 року 

народження до призовної дільниці 

 

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

мобілізаційної роботи міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. Поліщук А.С. 

від 25 вересня 2019 року №5063 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. Поліщук А.С. 

від 25 вересня 2019 року №5064 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ЛИТВИНЕНКО К.С., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про присвоєння адреси нежитловій (зблокованій) будівлі по вул. Івана 

Кожедуба, 175 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про присвоєння адреси комплексу будівель та споруд військового містечка 

№50 м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

– запропонував зняти з розгляду порядку денного проект рішення виконавчого комітету 

міської ради 

 

Голосували за пропозицію Терещенкова О.С.: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проект рішення знятий з розгляду порядку 

денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Приватного 

підприємства «БЦ ІСТ Сервіс» 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. – повідомив, що відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, 

тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 23. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Пушкової О.М. від 

07 жовтня 2019 року №5262 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про упорядкування адреси нежитловій будівлі, а саме: сховищу без опалення 

(інвентарний номер майна – 155) по вул. Павліченко, 16 у військовому містечку 

№2 м. Біла Церква, шляхом її зміни 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., КРАВЕЦЬ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі вул. Богдана Хмельницького, 39) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 59) 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, в районі Української православної церкви, навпроти школи 

мистецтв № 4) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

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

ТРЦ «Гермес») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

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

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (площа Соборна, 

11 А) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про встановлення опіки над малолітнім Литвином А.В. та майном, яке йому 

належить 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання малолітній Ломпас Є.В. та неповнолітньому Ломпасу Р.В. 

статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, та захист їх особистих 

прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про надання неповнолітній Цвіловській К.Ю. статусу дитини-сироти 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в сім’ї 

патронатного вихователя 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про реєстрацію народження залишеної дитини 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання статусу дитини, яка постраждала  внаслідок  воєнних  дій та 

збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

- запропонувала доповнити проект рішення наступним пунктом: 

«14. Дозволити Стешенку Олександру Володимировичу та Шрамовій Олександрі 

Сергіївні, котрі діють від імені їх малолітніх дітей Стешенка Луки Олександровича, 10 лютого 

2013 року народження, та Стешенка Олександра Олександровича, 02 червня 2011 року 

народження, придбати на ім’я малолітніх двокімнатну квартиру, будівельний номер 159 в 

житловому будинку № 3 в складі першої черги багатофункціонального житлового району на 

вулиці Маршала Гречка та проспекті Правди (навпроти перетину з проспектом Василя 

Порика) у Подільському районі м. Києва (І мікрорайон), шляхом укладення договору 

відступлення права вимог, передбачених інвестиційним договором  № 8026/159-С-В1 від 14 

січня 2016 року, на користь зазначених малолітніх осіб та укладення договору купівлі-

продажу на ім’я дітей вищезазначеної квартири у ТОВ «Компанія з управління активами 

«Бізнес - Гарант», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого 

недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ЮКОН». 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків.» 

 

відповідно пункти 14-17 вважати пунктами 15-18 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кисельової В.М.: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про влаштування громадянина Чорношкур П.С. до психоневрологічного 

інтернату 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Борзак О.М., у 

разі визнання його судом недієздатним 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 



17 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про висновок щодо доцільності призначення опікунів над гр. Бурдиленко Є.О. 

у разі визнання його судом недієздатним 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 


