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П Р О Т О К О Л   № 29 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          11 серпня 2020 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  12 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

5.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

7.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

9.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

10.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

11.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Кравець А.В., Власенко В.В., Гриненко Ю.А., Козирєв П.Г., Островерх В.П. 
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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; 

Кисельова В.М. - начальник служби у справах дітей 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; 

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

Турій О.В. - начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю 

міської ради; 

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

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради Олійник А.О. 

 

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    –    12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 2 питання: 

 

- Про деякі питання протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква на період 

карантину 

 

- Про надання дозволу на проведення демонстраційних польотів аеростатів (повітряних куль) 

над м. Біла Церква 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про деякі питання протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква на період 

карантину 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 
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2.  Про затвердження протоколу комісії з питань надання бюджетних коштів на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

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

міської ради 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

4.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

5.  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 

6.  Про надання дозволу на проведення демонстраційних польотів аеростатів (повітряних 

куль) над м. Біла Церква 

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

спорту міської ради 

7.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради 

народних депутатів «Про затвердження нумерації будинків у зв’язку з 

перейменуванням вулиць міста» від 18 листопада 1992 року № 451 

8.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (індивідуальному житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:013:0034 за 

заявою гр. Дідковського О.О. 

9.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:013:0184 за 

заявою гр. Дідковського О.О. 

10.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:013:0185 за 

заявою гр. Дідковського О.О. 

11.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:013:0186 за 

заявою гр. Дідковського О.О. 

12.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:013:0187 за 

заявою гр. Дідковського О.О. 

13.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:013:0188 за 

заявою гр. Дідковського О.О. 

14.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (індивідуальному гаражу) за заявою гр. 

Коменотруса В.Б. 

15.  Про демонтаж зупинки громадського транспорту «площа Перемоги» в напрямку руху 

автотранспорту до центру міста за адресою: вулиця Сквирське шосе 

16.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитловій будівлі) за заявою 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» 

17.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Торгового дому «Метан 

Плюс» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, 

в районі в’їзду до міського сміттєзвалища) 
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18.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Трансфер» щодо 

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

Гончара, 3) 

19.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Рафікової Азади щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 80) 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

20.  Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування Іванової І.В. 

21.  Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування Косяка Б.О. 

22.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Сірош С.В. стосовно 

її малолітнього сина Сіроша Н.М. 

23.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Цимбала О.О. 

стосовно його малолітнього сина Цимбала В.О. 

24.  Про встановлення опіки над малолітнім Тиндюком Д.А 

25.  Про доцільність влаштування малолітнього Ососова Р.В. в Білоцерківський дитячий 

будинок-інтернат 

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

підтвердження місця проживання дитини Білозор Марії Анатоліївни для її тимчасового 

виїзду за межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Корнієнко Діани Дмитрівни для її тимчасового 

виїзду за межі України 

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

конфліктів 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про деякі питання протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква на 

період карантину 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

- запропонувала пункт 3.2. проєкту рішення доповнити словами «для індивідуального 

відвідування» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Олійник А.О.: 

              за   –      11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження протоколу комісії з питань надання бюджетних коштів на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 
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ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

- запропонувала в пункті 1.3.2. проєкту рішення слова «Головного спеціаліста» 

замінити словами «Спеціаліста 1 категорії» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Новогребельської І.В.: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. 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., БЕРКУТ М.В. – запропонувала виключити з проєкту рішення 

пункт: 
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«1.2. Фізичній особі-підприємцю Руденко Анатолію Миколайовичу у кафе «Дача» за 

адресою: м. Біла Церква, площа Торгова, 3 з 09-00 до 23-00,  п’ятниця, субота з 09-00 до              

24-00, без перерви та вихідних.» 

 

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

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на проведення демонстраційних польотів аеростатів 

(повітряних куль) над м. Біла Церква 

 

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

спорту міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

Ради народних депутатів «Про затвердження нумерації будинків у зв’язку з 

перейменуванням вулиць міста» від 18 листопада 1992 року № 451 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (індивідуальному житловому 

будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:013:0034 за заявою гр. Дідковського О.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому 

будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:013:0184 за заявою гр. Дідковського О.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому 

будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:013:0185 за заявою гр. Дідковського О.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому 

будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:013:0186 за заявою гр. Дідковського О.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому 

будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:013:0187 за заявою гр. Дідковського О.О. 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому 

будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:013:0188 за заявою гр. Дідковського О.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (індивідуальному гаражу) за 

заявою гр. Коменотруса В.Б. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про демонтаж зупинки громадського транспорту «площа Перемоги» в 

напрямку руху автотранспорту до центру міста за адресою: вулиця Сквирське 

шосе 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитловій будівлі) за 

заявою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-

ТОРГСТРОЙ» 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ДЕНИСЕНКО О.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Торгового дому 

«Метан Плюс» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Київська, в районі в’їзду до міського сміттєзвалища) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    0 

             проти –    0 

утримались    -     9 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

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

щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Олеся Гончара, 3) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Рафікової Азади щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 80) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Іванової І.В. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування Косяка Б.О. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Сірош С.В. стосовно її малолітнього сина Сіроша Н.М. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 23. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Цимбала О.О. стосовно його малолітнього сина Цимбала В.О. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про встановлення опіки над малолітнім Тиндюком Д.А. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про доцільність влаштування малолітнього Ососова Р.В. в Білоцерківський 

дитячий будинок-інтернат 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             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 Білозор Марії Анатоліївни 

для її тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    9 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

ради про підтвердження місця проживання дитини Корнієнко Діани 

Дмитрівни 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: 28. 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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. 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       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

Голова засідання 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


