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П Р О Т О К О Л   № 33 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          10 грудня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  13 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

3.  Литвиненко 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.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

8.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

9.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

10.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

11.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

12.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

13.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Савчук В.П., Винниченко С.О., Гриненко Ю.А., Фастівський В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Антонюк М.А. - радник міського голови 

Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування міської ради; 

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

Возненко С.Г. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта»; 

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

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

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

Король А.П. - депутат 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, виконавчого комітету міської ради 

та її виконавчих органів юридичного управління міської ради; 

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

ради; 

Сахарова О.В. - голова Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради; 

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

Терещук С.Г. – начальник міського фінансового 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    –    13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 1 питання: 

 

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

по вулиці Тімірязєва, 6 в м. Біла Церква 

 

Начальник управління містобудування та архітектури міської ради Терещенков О.С. 

запропонував виключити з порядку денного 5 питань: 

 

- Про доцільність скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами № 25/04/19 від 09 

квітня 2019 року виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» 
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- Про доцільність скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами № 26/04/19 від 09 

квітня 2019 року виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» 

 

- Про доцільність скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами № 27/04/19 від 09 

квітня 2019 року виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» 

 

- Про доцільність скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами № 32/04/19 від 23 

квітня 2019 року виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» 

 

- Про доцільність скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами № 33/04/19 від 23 

квітня 2019 року виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Тесвімав» 

 

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 внесення змін до обсягів дохідної та видаткової частини бюджету м. Біла Церква на 

2019 рік 

Доповідає: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового 

управління міської ради 

2.  Про відзначення загальнодержавних, релігійних Новорічно-Різдвяних свят у місті Біла 

Церква 

3.  Про схвалення проекту Програми підтримки та розвитку комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. 

Т.Г. Шевченка» на 2020-2021 роки 

Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму 

міської ради 

4.  Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

5.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 

липня 2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» (зі змінами) на 

складання протоколів про адміністративні правопорушення» шляхом викладення його в 

новій редакції 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

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

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

7.  Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

8.  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, забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

9.  Про затвердження штатного розпису управління соціального захисту населення 
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Білоцерківської міської ради з 01 січня 2020 року 

10.  Про внесення змін до штатного розпису комунальної установи Білоцерківської міської 

ради «Територіальний центр надання соціальних послуг» 

11.  Про організацію харчування в комунальній установі Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

12.  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 

13.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 

вересня 2018 року № 468 «Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення» 

14.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

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

по вулиці Тімірязєва, 6 в м. Біла Церква 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

16.  Про зміну адреси житлового будинку №114 по вул. Степана Бандери в м. Біла Церква у 

зв’язку з його поділом 

17.  Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради «Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Крючко Л.В. від 30 

липня 2019 року №4217» від 28 серпня 2019 року №630 

18.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-СЕРВІС» щодо 

анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульв. 

Олександрійський біля магазину «Кенгуру») 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Богдана Хмельницького, 39 (конструкція 

№ 1)) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Богдана Хмельницького, 39 (конструкція 

№ 2)) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Богдана Хмельницького, 39 (конструкція 

№ 3)) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі перехрестя з вул. 

Сквирське шосе) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі «старого Київського» 

кладовища) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Павліченко, в районі перехрестя з вул. І. 

Кожедуба) 

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

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

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

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

мистецтв № 4) 
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27.  Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання дозволу на 

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

перехрестя з вул. Павліченко) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська, 150) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, навпроти торгово-

розважального центру «Гермес») 

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

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

31.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Електротех» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в районі будинку № 214) 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович–начальник управління      

містобудування та архітектури міської 

ради 

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

підтвердження місця проживання дитини Ткаченка Даніїла Марковича, для його 

тимчасового виїзду за межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Бондаря Марка Євгенійовича, для його 

тимчасового виїзду за межі України 

34.  Про встановлення піклування над неповнолітньою Савченко Т.Є. та опіки над майном, 

яке їй належить 

35.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Мизин К.В. та 

Коваленка О.В. стосовно їх дітей 

36.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Поплавської С.Ю. 

стосовно її малолітнього сина Поплавського Н.А. 

37.  Про встановлення опіки над малолітнім Твардовським В.О. та захист його особистих 

прав 

38.  Про встановлення піклування над неповнолітнім Федотою С.С. та захист його 

особистих прав 

39.  Про зміну  прізвища малолітній дитині 

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

проживання дитини 

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

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

43.  Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатного 

Коваленко І.А. 

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до обсягів дохідної та видаткової частини бюджету м. Біла 

Церква на 2019 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового 

управління міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. 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       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про схвалення проекту Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк 

культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» на 2020-2021 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КОЗИРЄВ П.Г., ДЕНИСЕНКО О.М., КРАВЕЦЬ А.В.,       

КОРОЛЬ А.П. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 24 липня 2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта» (зі змінами) на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення» шляхом викладення його в новій редакції 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами 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 затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ВОЗНЕНКО С.Г., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ДЕНИСЕНКО О.М.,           

ДИКИЙ Г.А., КОЗИРЄВ П.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    1 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації надання 

фінансової підтримки громадським організаціям 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. 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, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 
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ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження штатного розпису управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради з 01 січня 2020 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до штатного розпису комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних 

послуг» 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про організацію харчування в комунальній установі Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Шанс» 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. 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 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 11 вересня 2018 року № 468 «Про уповноваження посадових осіб на 

складання протоколів про адміністративні правопорушення» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

- запропонував виключити з проекту рішення пункт: 

«7.28. Вовкотруб Антоніну Василівну. Сім’я 4 особи: Вовкотруб Антоніна Василівна 

– заявник, Вовкотруб Григорій Петрович – чоловік, Вовкотруб Володимир Григорович – син, 

Вовкотруб Олександр Григорович – син.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Савченко О.І.: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 
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СЛУХАЛИ: 15. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по вулиці Тімірязєва, 6 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: 16. Про зміну адреси житлового будинку №114 по вул. Степана Бандери в м. 

Біла Церква у зв’язку з його поділом 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради «Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за 

заявою гр. Крючко Л.В. від 30 липня 2019 року №4217» від 28 серпня 2019 

року №630 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «КПГ-

СЕРВІС» щодо анулювання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (бульв. Олександрійський біля магазину «Кенгуру») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 



11 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Богдана 

Хмельницького, 39 (конструкція № 1)) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20 Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Богдана 

Хмельницького, 39 (конструкція № 2)) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував доповнити: 

 преамбулу проекту рішення після слів «Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»» словами «абзацу 3 частини 5 статті 4-1 Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності»»; 

пункт 1 проекту рішення словом «що» перед словом «розміщена» 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Богдана 

Хмельницького, 39 (конструкція № 3)) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

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

перехрестя з вул. Сквирське шосе) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції 

«1. Відмовити приватному підприємству «Алтай-Груп» у наданні дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами терміном на п’ять років, спеціальна металева 

конструкція типу «біг-борд» з двостороннім рекламним щитом, розміром рекламного поля 

3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 36,0 кв. м, що розміщена за адресою: вул. Київська, 

в районі перехрестя з вул. Сквирське шосе, оскільки рекламна конструкція знаходиться на 

газопроводі низького тиску, що забороняється згідно Додатку № 1, ДБН Б.2.-2019 (ст. 165), 

що підтверджується висновком Білоцерківської філії з експлуатації газового господарства № 

810-Сп-17820-1119 від 22 листопада 2019 року, батальйон патрульної поліції в м. Біла 

Церква управління патрульної поліції в Київській області Департаменту патрульної поліції 

висновком № 10304/41/40/1/01-2019 від 20 листопада 2019 року повідомляє, що рекламна 

конструкція буде обмежувати видимість дорожнього знаку 2.4 «Кінець головної дороги», 

також відсутня вертикальна дорожня розмітка, 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 ч. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності».» 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

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

«старого Київського» кладовища) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував доповнити пункт 1 проекту рішення словом «що» перед словом «розміщена» 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

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

перехрестя з вул. І. Кожедуба) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував доповнити: 

 преамбулу проекту рішення після слів «Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»» словами «абзацу 3 частини 5 статті 4-1 Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності»»; 

пункт 1 проекту рішення словом «що» перед словом «розміщена» 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 25. 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 

- запропонував пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції 

«1. Відмовити приватному підприємству «Алтай-Груп» у наданні дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами терміном на п’ять років, спеціальна металева 

конструкція типу «біг-борд» з двостороннім рекламним щитом, розміром рекламного поля 

3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 36,0 кв. м, що розміщена за адресою: вул. 

Ярмаркова, 19, оскільки нижній край рекламної конструкції розміщений над проїжджою 

частиною менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, що підтверджується 

висновком батальйону патрульної поліції в м. Біла Церква управління патрульної поліції в 

Київській області Департаменту патрульної поліції № 10304/41/40/1/01-2019 від 20 листопада 

2019 року, 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 ч. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності».» 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 
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СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви приватного підприємства «АЛТАЙ-ГРУП» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, в районі школи мистецтв № 4) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції 

«1. Відмовити приватному підприємству «Алтай-Груп» у наданні дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами терміном на п’ять років, спеціальна металева 

конструкція типу «біг-борд» з двостороннім рекламним щитом, розміром рекламного поля 

3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 36,0 кв. м, що розміщена за адресою: проспект 

Князя Володимира, в районі школи мистецтв № 4, оскільки рекламна конструкція 

знаходиться на газопроводі низького тиску, що забороняється згідно Додатку № 1, ДБН Б.2.-

2019 (ст. 165), що підтверджується висновком Білоцерківської філії з експлуатації газового 

господарства               № 810-Сп-17820-1119 від 22 листопада 2019 року, 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 ч. 5 ст. 4-1 Закону 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».» 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

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

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, в районі перехрестя з вул. Павліченко) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції 

«1. Відмовити приватному підприємству «АЛТАЙ-ГРУП» у наданні дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років  у зв’язку з встановленням, 

що спеціальна металева  типу «біг-борд», розміром 3,0*6,0 м, загальною рекламною площею 

36,0 кв. м, що розміщена за адресою: проспект Князя Володимира, в районі перехрестя з 

вул. Павліченко знаходиться на газопроводі низького тиску, що забороняється згідно 

Додаток №1, ДБН.2.-12-2019 (ст.. 165), що підтверджується висновком Білоцерківської філії 

з експлуатації газового господарства № 810-Сп-17820-1119 від 22 листопада 2019 року, 

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 

ч. 5 ст. 4-1 закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».» 

 

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

              за       –  12 

             проти –    0 

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

 

 

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

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська, 150) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, 

навпроти торгово-розважального центру «Гермес») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував доповнити: 

 преамбулу проекту рішення після слів «Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»» словами «абзацу 3 частини 5 статті 4-1 Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності»»; 

пункт 1 проекту рішення словом «що» перед словом «розміщена» 

 

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

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 30. 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 

 

- запропонував:  

доповнити преамбулу проекту рішення після слів «Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»» словами «абзацу 3 частини 5 статті 4-1 Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності»»; 

доповнити преамбулу проекту рішення після слів ««Про робочий орган з розміщення 

зовнішньої реклами у місті Біла Церква»» словами «підпункту 14 пункту 1 рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради №302 від 19 серпня 2014 року «Про 
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заборону розміщення об'єктів зовнішньої реклами на територіях парків, бульварів, скверів 

м. Біла Церква»»; 

в пункті 1 проекту рішення слова «п. 14 рішення Білоцерківської міської ради» 

замінити словами «підпункту 14 пункту 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради» 

 

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

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяви приватного підприємства «Електротех» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в 

районі будинку № 214) 

 

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: 32. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Ткаченка Даніїла 

Марковича, для його тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Бондаря Марка 

Євгенійовича, для його тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про встановлення піклування над неповнолітньою Савченко Т.Є. та опіки 

над майном, яке їй належить 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Мизин 

К.В. та Коваленка О.В. стосовно їх дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Поплавської С.Ю. стосовно її малолітнього сина Поплавського Н.А. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про встановлення опіки над малолітнім Твардовським В.О. та захист його 

особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про встановлення піклування над неповнолітнім Федотою С.С. та захист 

його особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про зміну  прізвища малолітній дитині 

 

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

визначення місця проживання дитини 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 42. 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       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені 

недієздатного Коваленко І.А. 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           А. Олійник 


