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 початок засідання 15 год. 30 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 22 особи 

 

Присутні на засіданні –  12 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.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

11.  Поліщук С.М. - член виконавчого комітету 

12.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

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

Усенко Я.В., Фастівський 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; 

Дашкевич М.В. - депутат міської ради; 

Загородня Г.І. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах 

місцевого самоврядування і нагород 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; 

Мусік М.А. - заступник військового комісара – начальник відділу комплектування 

Білоцерківського об’єднаного міського військового комісаріату; 

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

Потапов Ф.Ф. – начальника відділу оборонно-мобілізаційної роботи 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. 

 

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    –    12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Заступник міського голови Кравець А.В. запропонував виключити з порядку денного 1 

питання: 

 

- Про розгляд заяви гр. Юрченко О.М. щодо присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна 

 

Член виконавчого комітету міської ради Антонюк М.А. запропонував виключити з порядку 

денного 1 питання: 

 

- Про визнання таким що втратив чинність п. 1.6 рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 14 березня 2017 року № 75 «Про демонтаж тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності» 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     12 

             проти – 0 

утримались    -  0 
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Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про схвалення проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста Біла Церква  на 2020 рік 

2.  Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

3.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 15 листопада 2018 року №634 «Про план діяльності виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік» 

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

4.  Про внесення змін в  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 

жовтня 2019 року № 746 «Про затвердження переліку проектів переможців, які 

пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету м. Біла Церква на 2020 

рік» шляхом викладення додатку в новій редакції 

Доповідає: КОШЕЛЬ Вадим Олегович  – секретар міської ради 

5.  Про внесення змін в  рішення виконавчого комітету міської ради  від 13 вересня 2016 

року № 386 «Про експертну комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради» 

Доповідає: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович - начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради. 

6.  Про зміни в штатному розписі міського фінансового управління Білоцерківської міської 

ради 

Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна – начальник відділу кадрової роботи та з 

питань служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород 

7.  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 

8.  Про розподіл вулиць міста Біла Церква на категорії та підкласи за освітленням 

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

по вулиці Січневого прориву, 84 в м. Біла Церква 

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

за адресою площа Соборна, 8/1 в м. Біла Церква 

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

по вул. Голубина, 11 в м. Біла Церква 

12.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

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

комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації та фінансового 

забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на 

строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті Біла 

Церква на 2020 рік» 

Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович – начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи 
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14.  Про розроблення детального плану частини території міста у межах  сектору № 117, 

«Садового товариства «Урочище Товста» орієнтовною площею 7,5858 га за адресою: 

вулиця Полковника Коновальця, 12 в місті Біла Церква 

15.  Про затвердження складу комісії з питань найменування (перейменування) в новій 

редакції 

16.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Мойсі Р.А. від 09 жовтня 

2019 року №5290 

17.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Автоцентр Біла Церква» 

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

18.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Барбачова Володимира Григоровича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Гоголя, в районі 

житлового будинку № 16 А) 

19.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Родиненко Миколи Павловича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Павліченко, 17) 

20.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 

жовтня 2019 року № 768 «Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі вул. Богдана Хмельницького, 39)» 

21.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 

жовтня 2019 року № 769 «Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 59)» 

22.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 

жовтня 2019 року № 770 «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)» 

23.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 

жовтня 2019 року № 771 «Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» 

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

районі ТРЦ «Гермес») 

24.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 

жовтня 2019 року № 772 «Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» 

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

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

25.  Про встановлення опіки над  малолітньою Шевченко О.А 

26.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця 

проживання дитини Кривенької М.О. 

27.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця 

проживання дитини Яровенко Л.В. 

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

та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою  

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

підтвердження  місця проживання дитини Тимчук Софії Олегівни, 12 грудня 2007 року 

народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

30.  Про надання малолітньому Авдюхіну І.В. статусу  дитини,  позбавленої  батьківського 

піклування, та захист його особистих прав 

31.  Про надання малолітньому Дорохіну А.О. статусу дитини-сироти та встановлення над 

ним опіки  
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32.  Про надання малолітньому Єлфімову А.Р. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист його особистих прав 

33.  Про втрату статусу дітей, позбавлених батьківського піклування  

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

08 жовтня 2019 року № 745 «Про деякі питання щодо захисту майнових та  житлових 

прав дітей» 

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

22 жовтня 2019 року № 780 «Про деякі питання щодо захисту майнових та  житлових 

прав дітей» 

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 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про схвалення проекту Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Біла Церква  на 2020 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

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

С.М., ГНАТЮК В.В. САВЧЕНКО О.І., КОШЕЛЬ В.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

з розділу Основні завдання та заходи на 2020 рік пункту 1.3. Програми виключити 

слова: 

«- створення Міського фонду підтримки підприємництва;» 

пункт 2.2. Програми викласти в наступній редакції: «Розвиток транспорту» 

розділ Основні завдання та заходи на 2020 рік пункту 2.2. Програми доповнити 

словами:  

«- створення міжміського автовокзалу на базі залізничної станції «Роток»;» 

частину ІІІ розділу Основні завдання та заходи на 2020 рік пункту 2.3. Програми 

доповнити словами:  

«- реконструкція площі ім. Т. Г. Шевченка з визначенням місця розташування пам’ятника; 

- реконструкція площі Торгової; 

- реконструкція парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка;» 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

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

ГРИНЕНКО Ю.А.  
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 15 листопада 2018 року №634 «Про план 

діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік» 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. – запропонувала виключити з проекту рішення: 

 

15. Про тарифи на ритуальні 

послуги 

Встановлення 

економічно 

обґрунтованих 

тарифів з урахуванням 

рівня мінімальної 

заробітної плати в 

2020 році 

IV квартал  

2019 року 

Комунальне 

підприємство 

Білоцерківської 

міської ради 

«Спецкомбінат з 

надання 

ритуальних 

послуг» 

 

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 внесення змін в  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 жовтня 2019 року № 746 «Про затвердження переліку проектів 

переможців, які пропонуються до фінансування у рамках громадського 

бюджету м. Біла Церква на 2020 рік» шляхом викладення додатку в новій 

редакції 

 

ДОПОВІДАВ: КОШЕЛЬ Вадим Олегович  – секретар міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., САВЧЕНКО О.І., ГНАТЮК В.В., ПОЛІЩУК С.М.,          

АНТОНЮК М.А., ЛИТВИНЕНКО К.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

в № проекту 027 додатку до проекту рішення виконавчого комітету слова «вул. Східна, 22» 

замінити словами «б-р Грушевського, 6» 
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в № проекту 014 додатку до проекту рішення виконавчого комітету слова «Департамент 

житлово-комунального господарства міської ради» замінити словами «Відділ культури  та 

туризму міської ради» 

виключити з додатку до проекту рішення виконавчого комітету 

025 

Встановлення 

групи мобільних 

фонтанів-

аераторів в 

акваторії річки 

Рось в межах 

міста Біла 

Церква. 

Будівництво групи мобільних 

фонтанів-аераторів в акваторії 

річки Рось в межах міста Біла 

Церква. 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

міської ради  

290 000 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін в  рішення виконавчого комітету міської ради  від 13 

вересня 2016 року № 386 «Про експертну комісію виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради» 

 

ДОПОВІДАВ: ПІСКОЦЬКИЙ Михайло Іванович - начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про зміни в штатному розписі міського фінансового управління 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна – начальник відділу кадрової роботи та з 

питань служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород 

 

- запропонувала в пункті 1 проекту рішення слова «12 лютого» замінити словами «15 

січня» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Загородньої Г.І.: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 
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СЛУХАЛИ: 7. 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: ПОЛІЩУК С.М., ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В., ГРИНЕНКО Ю.А., 

АНТОНЮК М.А., КОШЕЛЬ В.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

виключити з проекту рішення пункти  

«1.6. Фізичній особі-підприємцю Мялковському Віталію Валентиновичу у кав’ярні 

«Штрудель» за адресою: м. Біла Церква, площа Торгова, 16 прим. 34 з 07-00 до 22-00, без 

перерви та вихідних.» 

«1.11. Фізичній особі-підприємцю Соломко Любові Іванівні у магазині продовольчих товарів 

за адресою: м. Біла Церква, вул. Павліченко, 34 з 08-00 до 22-00, без перерви та вихідних.» 

пункт 

«1.5. Фізичній особі-підприємцю Тягуновій Катерині Миколаївні у павільйоні продовольчих 

товарів за адресою: с. Шкарівка, вул. Заводська, 7 з 09-00 до 21-00, без перерви та вихідних.» 

викласти в наступній редакції 

«2. Відмовити фізичній особі-підприємцю Тягуновій Катерині Миколаївні у павільйоні 

продовольчих товарів за адресою: с. Шкарівка, вул. Заводська, 7 з 09-00 до 21-00, без 

перерви та вихідних, в зв’язку з відсутністю компетенції виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради приймати рішення щодо об’єктів торгівлі, які розташовані на 

іншій адміністративно-територіальній одиниці.» 

у зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про розподіл вулиць міста Біла Церква на категорії та підкласи за 

освітленням 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості  по вулиці Січневого прориву, 84 в м. Біла Церква 
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ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою площа Соборна, 8/1 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по вул. Голубина, 11 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. – запропонувала виключити з проекту рішення 

слова:  

«6.13. Урнікєне Вікторію Володимирівну. Сім’я 2 особи: Урнікєне Вікторія 

Володимирівна – заявник, Урнікіте Марина Артурівна – дочка.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Новогребельської 

І.В.: 

              за       –  12 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про 

затвердження комплексної програми Білоцерківської міської ради з 

організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову 

службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до 

призовної дільниці громадян у місті Біла Церква на 2020 рік» 

 

ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович – начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про розроблення детального плану частини території міста у межах  сектору 

№ 117, «Садового товариства «Урочище Товста» орієнтовною площею 7,5858 

га за адресою: вулиця Полковника Коновальця, 12 в місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ГНАТЮК В.В. – запропонував пункт 2 проекту рішення 

доповнити словами: «який буде виготовлено за кошти інвестора Гребенькової Катерини 

Володимирівни.» 

 

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

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження складу комісії з питань найменування (перейменування) в 

новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛИТВИНЕНКО К.С., КОШЕЛЬ В.О., КРАВЕЦЬ А.В. – запропонував у 

додатку до проекту рішення слова  

«Кравець  

Анатолій Васильович 

- голова комісії, заступник міського голови;» 

замінити словами 
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«Кошель  

Вадим Олегович 

- голова комісії, секретар Білоцерківської міської ради;», 

слова  

«Кошель  

Вадим Олегович 

- секретар Білоцерківської міської ради (за згодою);» 

замінити словами 

«Кравець  

Анатолій Васильович 

- заступник міського голови;» 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Кравця А.В.: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Мойсі Р.А. від 09 

жовтня 2019 року №5290 

 

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: 17. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Автоцентр 

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

реклами (вул. Сухоярська, 20) 

 

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: 18. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Барбачова Володимира 

Григоровича щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Гоголя, в районі житлового будинку № 16 А) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Родиненко Миколи Павловича 

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

Павліченко, 17) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    3 

             проти –    0 

утримались    -     6 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 жовтня 2019 року № 768 «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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 жовтня 2019 року № 769 «Про розгляд заяви приватного 

підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 59)» 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 жовтня 2019 року № 770 «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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 жовтня 2019 року № 771 «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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 жовтня 2019 року № 772 «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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про встановлення опіки над  малолітньою Шевченко О.А. 
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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 надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення місця проживання дитини Кривенької М.О. 

 

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: 27. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення місця проживання дитини Яровенко Л.В. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., КОШЕЛЬ В.О., АНТОНЮК М.А., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання до суду висновку про визначення порядку участі Магдича В.О. 

у вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою 

 

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). 
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СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження  місця проживання дитини Тимчук Софії Олегівни, 

12 грудня 2007 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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про надання малолітньому Авдюхіну І.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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання малолітньому Дорохіну А.О. статусу дитини-сироти та 

встановлення над ним опіки 

 

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: 32. Про надання малолітньому Єлфімову А.Р. 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       –  12 



16 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про втрату статусу дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

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: 34. Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 08 жовтня 2019 року № 745 «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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 жовтня 2019 року № 780 «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       –  12 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. 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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 


