
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

П Р О Т О К О Л № 31
засідання виконавчого комітету міської ради

м. Бiла Церква 11 грудня 2018 року

початок засідання 15 год. 00 хв.
(великий зал виконавчого комітету)

Загальний склад виконавчого комітету - 17 осіб

Присутні на засіданні – 10 осіб:

1. Дикий Г.А. - міський голова
2. Поляруш О.О. - заступник міського голови
3. Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
4. Антонюк М.А. - член виконавчого комітету
5. Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету
6. Маршалок В.А. - член виконавчого комітету
7. Рудюк С.В - член виконавчого комітету
8. Тютюнник І.Ф. - член виконавчого комітету
9. Фастівський В.П. - член виконавчого комітету
10. Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету

Зі складу виконавчого комітету відсутні:

Гнатюк В.В., Кандауров С.М., Міщенко В.В., Ребенко С.А., Смуток Б.М., Усенко Я.В.
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Присутні на засіданні від установ та організацій

Андрусенко І.М. - заступник начальника відділу продажу в м. Біла Церква товариства
з обмеженою відповідальністю «Тераголд»;

Бадалян О.О. - заступник військового комісара Білоцерківського об’єднаного
міського військового комісаріату;

Бакун О.І. - начальник управління самоврядного контролю міської ради ;
Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування

населення і громадського харчування міської ради;
Гадіяк Л.В. – заступник начальника управління охорони здоров’я міської ради;
Загородня Г.І. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах

місцевого самоврядування і нагород міської ради;
Карпенко О.О. - начальник управління економіки міської ради;
Кошель В.О. - секретар міської ради;
Кравченко А.П. – житель м. Біла Церква;
Новогребельська І.В. - заступник міського голови;
Павлова  С.В. – начальник управління містобудування та архітектури міської

ради;
Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради;
Ротаєнко Н.В. -заступник начальника управління – начальник відділу правового

забезпечення роботи міської ради;
Савченко О.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства

міської ради;
Сербин А.Г. – житель  м. Біла Церква;
Сербин Г.М. – житель  м. Біла Церква;
Шараєвська Г.В. – житель  м. Біла Церква;
Швець С.С. - начальник юридичного управління 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.

Головуючий на засіданні – міський голова Г.А. Дикий

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради С.О. Постівий

Відповідно до ст.53 Закону «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 проголосували одноголосно.

Міський голова Дикий Г.А. запропонував виключити з порядку денного1 питання:

- Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради від 14 серпня
2018 року № 341 «Про проведення міського конкурсу «На кращий благоустрій територій
бюджетних установ міста Біла Церква» Про внесення змін в додаток 2 до рішення
виконавчого комітету міської ради від 14 серпня 2018 року № 341 «Про проведення міського
конкурсу «На кращий благоустрій територій бюджетних установ міста Біла Церква».

поміняти місцями питання 2 і 3 порядку денного
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та включити до порядку денного 1 питання:

-Про реєстрацію народження покинутих дітей

Голосували за порядок денний виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження фінансових планів на 2019 рік комунальних підприємств
Білоцерківської міської ради

2. Про внесення змін  в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 26 квітня
2017 року № 145 «Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам» шляхом викладення його  в новій редакції
Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

3. Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про внесення змін до
рішення Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2017 року № 1645-40-VII «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 2018 рік»
Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної

роботи міської ради
4. Про затвердження штатних розписів виконавчих органів Білоцерківської міської ради з 01

січня  2019 року
Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань

служби в органах місцевого самоврядування і
нагород міської ради

5. Про відзначення загальнодержавних, релігійних Новорічно-Різдвяних свят у місті Біла
Церква
Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської

ради
6. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ

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

7. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по
вул. Росьова, 13А, б-р Олександрійський, 6

8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по
вул. Ярослава Мудрого, 68

9. Про затвердження складу робочої групи з обстеження неприватизованого житлового
фонду у гуртожитках, які перебувають на балансі комунального підприємства
Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника»

10. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради  від 23 січня 2018 року
№ 41 «Про затвердження складу комісії по обстеженню житлового фонду міста Біла
Церква з метою оцінки його санітарно-технічного стану в новому складі»

11. Про внесення змін в склад робочої групи, затвердженої рішенням виконавчого комітету
міської ради від 27 лютого 2018 року № 93 «Про затвердження складу робочої групи по
організації велосипедної інфраструктури в м. Біла Церква»
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12. Про внесення змін в склад робочої групи, затвердженої рішенням виконавчого комітету
міської ради від 23 січня 2018 року № 42 «Про затвердження складу робочої групи по
розробці та виконанню заходів по поводженню з відходами»

13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27 березня 2018 року
№ 124 «Про склад комісії по складанню списків громадян на одержання приватизаційних
паперів в місті Біла Церква»

14. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 23 січня 2018 р. № 35
«Про склад громадської комісії з житлових питань управління житлового господарства
департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської  міської ради»

15. Про деякі питання щодо квартирного обліку
Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального

господарства міської ради
16. 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

17. Про створення комісії по обстеженню зовнішніх водопровідної та каналізаційної мереж,
що прокладені до житлового будинку по вул. Запорізька, 19 в місті Білій Церкві Київської
області

18. Про створення комісії по передачі з комунальної власності територіальної громади міста
Білої Церкви безоплатно до державної власності Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів майна

19. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної громади міста
Білої Церкви безоплатно від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
«Червона зірка» зовнішньої водопровідної мережі по вул. А. Шептицького, 70 в місті Білій
Церкві Київської області
Доповідає: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності та

концесії міської ради
20. Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської

ради від 09 жовтня 2018 року № 548 «Про внесення змін в додаток 2 до рішення
виконавчого комітету міської ради від 23 січня 2018 року № 46 «Про комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради» шляхом викладення його в новій редакції
Доповідає: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення  міської ради

21. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-АУТДОР»
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Фастівська, перед
АЗК «БРСМ НАФТА»)

22. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-АУТДОР»
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Вокзальна, в
районі будинку № 22)

23. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-АУТДОР»
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі
кафе «КАРС»,  в сторону руху автотранспорту до центру міста)

24. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-АУТДОР»
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Привокзальна, в
районі управління ветеринарної медицини)

25. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-АУТДОР»
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами ( вул. Привокзальна, в
районі  перехрестя з вул. Купріна)
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26. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-АУТДОР»
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в
районі будинку № 216)

27. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-АУТДОР»
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе,
перед поворотом до вул. Гайок)

28. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-АУТДОР»
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Фастівська, в
районі будинку № 28)

29. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН ІНВЕСТ»
щодо надання  дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська, в
районі перехрестя з вул. Вернадського)

30. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Ві Ай Пі Медіа Груп» щодо
надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої  реклами (вул. Некрасова, в районі
житлового будинку № 47/1)

31. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Ві Ай Пі Медіа Груп»  щодо
надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Павліченко, в районі
перехрестя з вул. Івана Кожедуба)

32. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Ві Ай Пі Медіа Груп» щодо
надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, 16/2)

33. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ДОЗОР УКРАЇНА» щодо
надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира
16, зупинка громадського транспорту «Площа Соборна», зі сторони БНАУ)

34. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ДОЗОР УКРАЇНА» щодо
надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського 53,
зупинка громадського транспорту ПК «Росава», в напрямку руху до центру міста)

35. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТЕР» щодо надання
дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі
аптеки № 1)

36. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пророк Оксани Олександрівни щодо
надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, в
районі ТРЦ «Гермес»)

37. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пророк Оксани Олександрівни щодо
надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, в
районі центру електрозв’язку № 4)

38. Про розгляд заяви  фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання
дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Івана Кожедуба, в районі
перехрестя з вул. Павліченко)

39. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання
дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, в районі
житлового будинку № 3)

40. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання
дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в районі
житлового будинку № 216-А)
Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування

та архітектури міської ради
41. Про доцільність влаштування малолітнього Бассараби Богдана Євгенійовича в

Білоцерківський дитячий будинок-інтернат
42. Про надання малолітній Ковальчук Анні Володимирівні статусу дитини, позбавленої

батьківського піклування, та захист її особистих прав
43. Про надання малолітній Лизенко Альоні Сергіївні статусу дитини, яка постраждала

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
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44. Про надання малолітньому Лизенку Максиму Сергійовичу статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

45. Про надання малолітній Малишкіній Мілані Артемівні статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування  встановлення опіки над нею  та майном, яке їй належить

46. Про надання малолітньому Руденкову Максиму Сергійовичу статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

47. Про надання малолітній Руденковій Олександрі Сергіївні статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

48. Про надання малолітньому Редьку Володимиру Олеговичу статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

49. Про надання неповнолітньому Редьку Сергію Олеговичу статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

50. Про деякі питання щодо захисту майнових  та житлових прав дітей
51. Про реєстрацію народження покинутих дітей

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

52. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатної
Коноваленко Валентини Сергіївни

53. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатної Сухини
Галини Михайлівни

54. Про призначення опікуна над гр. Отьян Наталією Костянтинівною, яку рішенням суду
було визнано недієздатною
Доповідає: ГАДЯК Людмила Василівна – заступник начальника управління охорони

здоров’я міської ради

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження фінансових планів на 2019 рік комунальних підприємств
Білоцерківської міської ради

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради
від 26 квітня 2017 року № 145 «Про створення комісії з визначення та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» шляхом
викладення його  в новій редакції

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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



7

СЛУХАЛИ: 3. Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про внесення
змін до рішення Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2017 року №
1645-40-VII «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 2018 рік»

ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної
роботи міської ради

ВИСТУПИЛИ:  АНТОНЮК М.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження штатних розписів виконавчих органів Білоцерківської
міської ради з 01 січня  2019 року

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань
служби в органах місцевого самоврядування і
нагород міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО  Ю.А., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 5. Про відзначення загальнодержавних, релігійних Новорічно-Різдвяних свят у
місті Біла Церква

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

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 6. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та організацій, що
фінансуються з державного бюджету
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ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. – протокольне доручення:
- перевірити дотримання суб’єктом підприємницької діяльності норм чинного законодавства
при виробництві теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного
чи місцевого бюджету, а саме, для потреб військового містечка № 1 та військового містечка
№ 30 у місті Біла Церква;
- доповісти на черговому засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради про
проведену роботу.

пропозиція зняти з розгляду даний проект рішення

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ: 7. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вул. Росьова, 13А, б-р Олександрійський, 6

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості по вул. Ярослава Мудрого, 68

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження складу робочої групи з обстеження неприватизованого
житлового фонду у гуртожитках, які перебувають на балансі комунального
підприємства Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника»

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради  від 23 січня
2018 року № 41 «Про затвердження складу комісії по обстеженню житлового
фонду міста Біла Церква з метою оцінки його санітарно-технічного стану в
новому складі»

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін в склад робочої групи, затвердженої рішенням виконавчого
комітету міської ради від 27 лютого 2018 року № 93 «Про затвердження складу
робочої групи по організації велосипедної інфраструктури в м. Біла Церква»

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін в склад робочої групи, затвердженої рішенням виконавчого
комітету міської ради від 23 січня 2018 року № 42 «Про затвердження складу
робочої групи по розробці та виконанню заходів по поводженню з відходами»

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства 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 – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27
березня 2018 року № 124 «Про склад комісії по складанню списків громадян на
одержання приватизаційних паперів в місті Біла Церква»

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А.

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 23 січня
2018 р. № 35 «Про склад громадської комісії з житлових питань управління
житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської  міської ради»

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 15. Про деякі питання щодо квартирного обліку

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального
господарства міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 16.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
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ВИСТУПИЛИ:  ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О., АНДРУСЕНКО І.М.

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пунктів:
«1.1.Товариству з обмеженою відповідальністю «Тераголд» у пункті розповсюдження

державної лотереї «Фаворит» за адресою: м. Біла Церква, вул.Леваневського,57, прим.259,
цілодобово, без перерви.»

«1.5.Фізичній особі-підприємцю Бахіну Олексію Леонідовичу у ресторані «Джорджіон
Хаус» за адресою: м. Біла Церква, вул. Запорізька,2-а, прим.58, з 11-00 до 23-00, без перерви,
та вихідних.»

за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 17. Про створення комісії по обстеженню зовнішніх водопровідної та
каналізаційної мереж, що прокладені до житлового будинку по вул. Запорізька,
19 в місті Білій Церкві Київської області

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності та
концесії міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 18. Про створення комісії по передачі з комунальної власності територіальної
громади міста Білої Церкви безоплатно до державної власності Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів майна

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності та
концесії міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 19. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної
громади міста Білої Церкви безоплатно від об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Червона зірка» зовнішньої водопровідної мережі
по вул. А. Шептицького, 70 в місті Білій Церкві Київської області

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності та
концесії міської ради



12

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 20. Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 09 жовтня 2018 року № 548 «Про внесення
змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради від 23 січня
2018 року № 46 «Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Білоцерківської міської ради»
шляхом викладення його в новій редакції

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення  міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-
АУТДОР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. Фастівська, перед АЗК «БРСМ НАФТА»)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-
АУТДОР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. Вокзальна, в районі будинку № 22)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

утримались - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).
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СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-
АУТДОР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. Київська, в районі кафе «КАРС», в сторону руху автотранспорту до
центру міста)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-
АУТДОР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. Привокзальна, в районі управління ветеринарної медицини)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-
АУТДОР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
( вул. Привокзальна, в районі  перехрестя з вул. Купріна)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-
АУТДОР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. Сквирське шосе, в районі будинку № 216)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-
АУТДОР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. Сквирське шосе, перед поворотом до вул. Гайок)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАГОН-
АУТДОР» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. Фастівська, в районі будинку № 28)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «САНТІЛАЙН
ІНВЕСТ» щодо надання  дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. Таращанська, в районі перехрестя з вул. Вернадського)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Ві Ай Пі Медіа
Груп» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої  реклами
(вул. Некрасова, в районі житлового будинку № 47/1)
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Ві Ай Пі Медіа
Груп»  щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. Павліченко, в районі перехрестя з вул. Івана Кожедуба)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 8
проти – 0

утримались - 0
Заступник міського голови Поляруш О.О. попросив врахувати його голос «за»

за – 9
проти – 0

утримались - 0

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 32. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Ві Ай Пі Медіа
Груп» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул.
Ярослава Мудрого, 16/2)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 33. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ДОЗОР
УКРАЇНА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(проспект Князя Володимира 16, зупинка громадського транспорту «Площа
Соборна», зі сторони БНАУ)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
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за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 34. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ДОЗОР
УКРАЇНА» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(вул. Леваневського 53, зупинка громадського транспорту ПК «Росава», в
напрямку руху до центру міста)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ:35.Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТЕР» щодо
надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава
Мудрого, в районі аптеки № 1)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 36. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пророк Оксани Олександрівни
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул.
Ярослава Мудрого, в районі ТРЦ «Гермес»)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 37. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Пророк Оксани Олександрівни
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар
Олександрійський, в районі центру електрозв’язку № 4)
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ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 38. Про розгляд заяви  фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Івана
Кожедуба, в районі перехрестя з вул. Павліченко)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ПАВЛОВА С.В. – запропонувала пункт 1 проекту рішення
викласти в наступній редакції:

«1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Яременко Надії Миколаївні у наданні
дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років, спеціальна
металева конструкція типу «біг-борд», розміром 3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 36,0
кв. м, розміщена за адресою: вул. Івана Кожедуба, в районі перехрестя з вул. Павліченко,
оскільки розміщення рекламної конструкції не погоджено Батальйоном патрульної поліції у
м. Біла Церква управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної
поліції № 872/41/40/1/01-2018 від 04 грудня 2018 року, по причині низької якості наданих схем
розміщення зовнішньої реклами (неможливо визначити зроблені на них написи), а також ескіз
рекламної конструкції з її конструктивним рішенням не містить повної інформації про неї
(повні габаритні розміри, а саме її висота над поверхнею землі, розміри рекламної площини),
відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 3
п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В.:

за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ:39. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо
надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя
Володимира, в районі житлового будинку № 3)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

– запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Яременко Надії Миколаївні у наданні

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років, спеціальна
металева конструкція типу «біг-борд», розміром 3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 36,0
кв. м, розміщена за адресою: проспект Князя Володимира, в районі житлового будинку № 3,
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оскільки розміщення рекламної конструкції не погоджено Батальйоном патрульної поліції у
м. Біла Церква управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної
поліції № 872/41/40/1/01-2018 від 04 грудня 2018 року, по причині низької якості наданих схем
розміщення зовнішньої реклами (неможливо визначити зроблені на них написи), а також ескіз
рекламної конструкції з її конструктивним рішенням не містить повної інформації про неї
(повні габаритні розміри, а саме її висота над поверхнею землі, розміри рекламної площини),
відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 3
п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В.:

за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 40. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни
щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул.
Сквирське шосе, в районі житлового будинку № 216-А)

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування
та архітектури міської ради

– запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції:
«1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Яременко Надії Миколаївні у наданні

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років, спеціальна
металева конструкція типу «біг-борд», розміром 3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 36,0
кв. м, розміщена за адресою: вул. Сквирське шосе, в районі житлового будинку № 216-А,
оскільки розміщення рекламної конструкції не погоджено Батальйоном патрульної поліції у
м. Біла Церква управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної
поліції № 872/41/40/1/01-2018 від 04 грудня 2018 року, по причині низької якості наданих схем
розміщення зовнішньої реклами (неможливо визначити зроблені на них написи), а також ескіз
рекламної конструкції з її конструктивним рішенням не містить повної інформації про неї
(повні габаритні розміри, а саме її висота над поверхнею землі, розміри рекламної площини),
відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на  підставі абз. 3
п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».»
Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В.:

за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 41. Про доцільність влаштування малолітнього Бассараби Богдана Євгенійовича
в Білоцерківський дитячий будинок-інтернат

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
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за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 42. Про надання малолітній Ковальчук Анні Володимирівні статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, та захист її особистих прав

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 43. Про надання малолітній Лизенко Альоні Сергіївні 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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 44. Про надання малолітньому Лизенку Максиму Сергійовичу 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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 45. Про надання малолітній Малишкіній Мілані Артемівні статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування  встановлення опіки над нею  та майном,
яке їй належить

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 46. Про надання малолітньому Руденкову Максиму Сергійовичу 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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 47. Про надання малолітній Руденковій Олександрі Сергіївні 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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 48. Про надання малолітньому Редьку Володимиру Олеговичу 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 – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 49. Про надання неповнолітньому Редьку Сергію Олеговичу 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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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 9
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 50. 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 - 0
ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається).

СЛУХАЛИ: 51. Про реєстрацію народження покинутих дітей

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей
міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 52. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені
недієздатної Коноваленко Валентини Сергіївни

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна - заступник начальника управління охорони
здоров'я міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 53. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені
недієздатної Сухини Галини Михайлівни

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна - заступник начальника управління охорони
здоров'я міської ради
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Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

СЛУХАЛИ: 54. Про призначення опікуна над гр. Отьян Наталією Костянтинівною, яку
рішенням суду було визнано недієздатною

ДОПОВІДАЛА: ГАДІЯК Людмила Василівна - заступник начальника управління охорони
здоров'я міської ради

Голосували за рішення виконавчого комітету:
за – 10
проти – 0

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

Різне

СЛУХАЛИ: Інформацію міського голови про проходження опалювального сезону в місті та
можливі загрози у зв’язку з обставинами щодо розрахунків комунального
підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» з приватним
акціонерним товариством «Білоцерківська ТЕЦ» за відпущену теплову енергію,
що зможе призвести до обмеження теплопостачання споживачів на масиві
«Леваневського»

ДОПОВІДАВ: ДИКИЙ Геннадій Анатолійович - міський голова

ВИСТУПИЛИ: РУДЮК С.В., ПОЛЯРУШ О.О., МАРШАЛОК В.А., ГРИНЕНКО Ю.А.,
ПОСТІВИЙ С.О., АНТОНЮК М.А., ТЮТЮННИК І.Ф., ФАСТІВСЬКИЙ В.П.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення - рекомендувати міському голові Дикому Г.А.:
- вжити вичерпних заходів щодо недопущення погіршення надання послуг з централізованого
опалення в місті Біла Церква та на масиві «Леваневського»;
- винести питання для обговорення та розгляду депутатами Білоцерківської міської ради;
- ініціювати перевірку фінансово-господарської діяльності комунального підприємства
Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа».

Головуючий на засіданні

Міський голова Г. Дикий

Секретар

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради С. Постівий


