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відділ культури і туризму міської ради 

(вул. Героїв Небесної Сотні, 36) 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  13 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

11.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

12.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

13.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Власенко В.В., Денисенко О.М., Козирєв П.Г., Островерх В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Дідич Т.В. - головний лікар комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3»; 

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

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

Коросько В.М. - заступник начальника управління - начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління з питань молоді та спорту 

міської ради; 

Ляшко М.М. - завідувач відділення організації епідемічних досліджень 

Білоцерківського міськрайонного відділу лабораторних досліджень 

Державної установи «Київський обласний Лабораторний Центр МОЗ 

України»; 

Мисік Д.С. – житель міста Біла Церква; 

Петрик Ю.Ф. – начальник управління освіти та науки міської ради; 

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

Принько Т.О. – житель міста Біла Церква; 

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

ради; 

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

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

міської ради; 

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

Шевченко О.С. – начальник відділу транспорту та зв’язку 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. 

Беручи до уваги розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації від 29 серпня 2020 року № 55 «Про запровадження протиепідемічних обмежувальних 

заходів в підрозділах Білоцерківської міської ради розміщених в будівлі за адресою: 

вул. Ярослава Мудрого, буд. 15», від 01 вересня 2020 року № 56 «Про внесення змін в 

розпорядження від 29 серпня 2020 року № 55», засідання проводиться в приміщенні відділу 

культури і туризму Білоцерківської міської ради за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 36. 

 

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 Возненко К.С. запропонувала включити до порядку денного 

5 питань: 
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- Про внесення змін до додатку рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 23 червня 2020 року № 332 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 

2020/2021 навчального року в м. Білій Церкві» 

 

- Про організацію в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

комунальної власності м. Біла Церква освітнього процесу з використанням дистанційних 

технологій навчання на період карантинних обмежень 

 

- Про надання малолітній Качан Г.Д статусу  дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

 

- Про надання Коваленко Я.О., Коваленку В.О., Мизин В.О., Мизину Ю.О. статусу 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та захист їх особистих прав 

 

- Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 5 питань: 

 

- Про заборону проведення концертів та інших гастрольних заходів на території 

міста Біла Церква на період карантину 

 

- Про надання погодження на проведення переговорної процедури закупівлі комплексних 

робіт з капітального будівництва системи газозабезпечення (проведення кисню)  

 

- Про затвердження переліків проектів громадського бюджету (бюджету участі) у 

м. Біла Церква на 2021 рік 

 

- Про мережу закладів освіти м. Біла Церква на 2020/2021 навчальний рік 

 

- Про надання дозволу для зняття коштів з поточного рахунку неповнолітнього 

Ахрамєєва В.О. 

 

Заступник міського голови Кравець А.В. запропонував включити до порядку денного 1 

питання: 

 

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

вартості по об’єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по 

вул. Шолом Алейхема, 1 в м. Біла Церква Київської області» 

 

Заступник міського голови Поляруш О.О. запропонував включити до порядку денного 

1 питання: 

 

- Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування м. Біла Церква № 25 «вул. Василя Стуса- автомагістраль Київ-

Одеса (Одеська траса)» 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     13 

             проти – 0 
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утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про заборону проведення концертів та інших гастрольних заходів на території міста Біла 

Церква на період карантину 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

2.  Про надання погодження на проведення переговорної процедури закупівлі комплексних 

робіт з капітального будівництва системи газозабезпечення (проведення кисню)  

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

3.  Про організацію та проведення святкових заходів з нагоди 988-ї річниці Дня міста Біла 

Церква з дотриманням всіх протиепідемічних вимог 

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

ради 

4.  Про затвердження переліків проектів громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла 

Церква на 2021 рік  

Доповідає: САВЧУК Василь Петрович – секретар міської ради 

5.  Про затвердження протоколу комісії з питань надання бюджетних коштів на проектні, 

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

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

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

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

ради від 11 лютого 2020 року № 66 «Про внесення змін до складу комісії з питань 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» 

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

ради від 26 листопада 2019 року № 829 «Про план діяльності виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік» 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

8.  Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного спорту 

Доповідає: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - заступник начальника управління - 

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту 

управління з питань молоді та спорту міської ради 

9.  Про мережу закладів освіти м. Біла Церква на 2020/2021 навчальний рік 

10.  Про внесення змін до додатку рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 23 червня 2020 року № 332 «Про заходи щодо підготовки та організованого 

початку 2020/2021 навчального року в м. Білій Церкві» 

11.  Про організацію в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

комунальної власності м. Біла Церква освітнього процесу з використанням дистанційних 

технологій навчання на період карантинних обмежень 

Доповідає: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської 

ради 

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

по об’єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по 

вул. Шолом Алейхема, 1 в м. Біла Церква Київської області»  

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

по вул. Східна, 22 в м. Біла Церква 
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Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

14.  Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування м. Біла Церква № 25 «вул. Василя Стуса- автомагістраль Київ-

Одеса (Одеська траса)» 

Доповідає: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

15.  Про затвердження детального плану частини території міста Біла Церква, обмеженої 

проектними вулицями, вул. Ключова, пров. Таращанський, вул. Таращанська та р. Рось, 

орієнтовною площею 23,10 га 

16.  Про демонтаж зупинок громадського транспорту 

17.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (житлового будинку) за заявою 

гр. Катюхи Л.С. з метою її упорядкування 

18.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в 

районі зупинки громадського транспорту ПК «Росава» (конструкція № 1) 

19.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в 

районі зупинки громадського транспорту ПК «Росава» (конструкція № 2) 

20.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в 

комплексі зупинки громадського транспорту ПК «Росава» (конструкції № 3 та № 4) 

21.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Баляліна Олександра Юрійовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (бульвар Михайла 

Грушевського, 13) 

22.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, зі сторони житлового будинку № 25, в районі перехрестя з вул. Голубиною) 

23.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Героїв Небесної Сотні, 

в районі будинку № 2 А) 

24.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

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

житлового будинку № 56) 

25.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, 42) 

26.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Олеся Гончара, в районі 

перехрестя з вул. Привокзальною) 

27.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, 224) 

28.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, зі сторони житлового будинку № 10) 

29.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, зі сторони території ТОВ «Електа-Вест») 

30.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, зі сторони житлового будинку № 18) 
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31.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Потоцького Романа Олександровича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 

97) 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

32.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками про 

визначення місця проживання  їх дитини 

33.  Про встановлення піклування над неповнолітньою Заєць М.І. та захист її особистих прав 

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

підтвердження місця проживання дитини Шульженко Марії Антонівни для її 

тимчасового виїзду за межі України 

35.  Про надання неповнолітній Гудуловій О.В. статусу дитини-сироти 

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

конфліктів 

37.  Про надання дозволу для зняття коштів з поточного рахунку неповнолітнього  

Ахрамєєва В.О. 

38.  Про надання малолітній Качан Г.Д статусу  дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

39.  Про надання Коваленко Я.О., Коваленку В.О., Мизин В.О., Мизину Ю.О. статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та захист їх особистих прав 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про заборону проведення концертів та інших гастрольних заходів на території 

міста Біла Церква на період карантину 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., ДИКИЙ Г.А., ЛЯШКО М.М., ДІДИЧ Т.В., 

ГРИНЕНКО Ю.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ОЛІЙНИК А.О. – 

запропонувала преамбулу проєкту рішення доповнити словами:  

«розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 31 липня 2020 року 

№ 368 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території Київської області або її окремих адміністративно-територіальних одиницях із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами)» 

 

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

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання погодження на проведення переговорної процедури закупівлі 

комплексних робіт з капітального будівництва системи газозабезпечення 

(проведення кисню) 
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ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про організацію та проведення святкових заходів з нагоди 988-ї річниці Дня 

міста Біла Церква з дотриманням всіх протиепідемічних вимог 

 

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

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження переліків проектів громадського бюджету (бюджету участі) 

у м. Біла Церква на 2021 рік 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Василь Петрович – секретар міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження протоколу комісії з питань надання бюджетних коштів на 

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

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

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 11 лютого 2020 року № 66 «Про внесення змін до складу 

комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

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

міської ради від 26 листопада 2019 року № 829 «Про план діяльності 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік» 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного 

спорту 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О. – звернула увагу на виправлення технічної помилки в проєкті 

рішення 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 9. Про мережу закладів освіти м. Біла Церква на 2020/2021 навчальний рік 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до додатку рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 23 червня 2020 року № 332 «Про заходи щодо підготовки та 

організованого початку 2020/2021 навчального року в м. Білій Церкві» 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про організацію в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти комунальної власності м. Біла Церква освітнього процесу з 

використанням дистанційних технологій навчання на період карантинних 

обмежень 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по об’єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення та 

підземним паркінгом по вул. Шолом Алейхема, 1 в м. Біла Церква Київської 

області» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вул. Східна, 22 в м. Біла Церква 

 

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 прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування м. Біла Церква № 25 «вул. 

Василя Стуса- автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)» 

 

ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження детального плану частини території міста Біла Церква, 

обмеженої проектними вулицями, вул. Ключова, пров. Таращанський, 

вул. Таращанська та р. Рось, орієнтовною площею 23,10 га 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О. – звернула увагу на виправлення технічної помилки в проєкті 

рішення  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про демонтаж зупинок громадського транспорту 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (житлового будинку) за заявою 

гр. Катюхи Л.С. з метою її упорядкування 

 

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 прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 

(вул. Леваневського, в районі зупинки громадського транспорту ПК «Росава» 

(конструкція № 1) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

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

ТЕРЕЩЕНКОВ О.С. – запропонував у пункті 1 проєкту рішення слова та 

цифри «типу «призматрон», розміром 6,0 м * 3,0 м, загальною рекламною 

площею 18,0 кв. м» викласти в наступній редакції «типу «скроллер-беклайт», 

розміром 3,0 м * 4,0 м, загальною рекламною площею 12,0 кв. м». 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 
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(вул. Леваневського, в районі зупинки громадського транспорту ПК «Росава» 

(конструкція № 2) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував пункт 1 проєкту рішення доповнити словами та цифрами: «(типу 5), 

відповідно до Класифікатора рекомендованих типових конструкцій для розміщення 

зовнішньої реклами, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 

року № 554-28-VII» 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

(вул. Леваневського, в комплексі зупинки громадського транспорту ПК 

«Росава» (конструкції № 3 та № 4) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував доповнити: 

пункт 1.1. проєкту рішення словами та цифрами «по вул. Леваневського навпроти 

житлового будинку № 18 (зупинка громадського транспорту «Арка»)» 

пункт 1.2. проєкту рішення словами та цифрами «по вул. Леваневського в напрямку 

руху автотранспорт до центру міста (зупинка громадського транспорту «Епіцентр»)» 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Баляліна Олександра 

Юрійовича щодо надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами (бульвар Михайла Грушевського, 13) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

«Відмовити фізичній особі-підприємцю Баляліну Олександру Юрійовичу у наданні 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами, а саме: чотирьох спеціальних 

односторонніх рекламних конструкцій типу «інформаційний вказівник», розміром 1,45 м * 
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0,62 м кожна по бульвару Михайла Грушевського, 13, відповідно до п. 16, 41, 43 Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2003 року № 2067, ст. 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», оскільки в конструктиві відсутня інформація про застосування на 

рекламній конструкції вертикальної дорожньої розмітки, що передбачено ч. 2 ст. 16 Закону 

України «Про рекламу», що підтверджується висновком Батальйону патрульної поліції в м. 

Біла Церква Управління патрульної поліції в Київській області Департаменту патрульної 

поліції від 04 вересня 2020 року № 7129/41/40/1/02-20203» 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича 

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

Князя Володимира, зі сторони житлового будинку № 25, в районі перехрестя 

з вул. Голубиною) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., ГРИНЕНКО Ю.А., ТЕРЕЩЕНКОВ О.С. – запропонував 

доповнити пункт 1 проєкту рішення словами та цифрами: 

«за умови дотримання вимог п. 3.7.1 та п. 3.7.4 ДСТУ 3587-97 АВТОМОБІЛЬНІ 

ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ Вимоги до експлуатаційного стану, а саме – 

забороняється розміщувати рекламоносії ближче ніж 10 м до краю проїзної частини вулиць і 

доріг та ближче ніж 50 м до перехрещень вулиць та пішохідних переходів» 

 

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

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Героїв Небесної Сотні, в районі будинку № 2 А) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 



14 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Київська в районі житлового будинку № 56) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича 

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

Леваневського, 42) 

 

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 прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича 

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

Гончара, в районі перехрестя з вул. Привокзальною) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., КРАВЕЦЬ А.В., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича 

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

Сквирське шосе, 224) 

 

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 прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича 

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

Князя Володимира, зі сторони житлового будинку № 10) 

 

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 прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича 

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

Князя Володимира, зі сторони території ТОВ «Електа-Вест») 

 

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 прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича 

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

Князя Володимира, зі сторони житлового будинку № 18) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., ПОЛЯРУШ О.О. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Потоцького Романа 

Олександровича щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (бульвар Олександрійський, 97) 

 

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 прийнято (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками 

про визначення місця проживання  їх дитини 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ВОЗНЕНКО К.С., МАРШАЛОК В.А., ПОЛЯРУШ О.О., 

ЛЕНТЮГОВ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., КРАВЕЦЬ А.В., 

ВИННИЧЕНКО С.О., ОЛІЙНИК А.О., ДИКИЙ Г.А., ПРИНЬКО Т.О., 

МИСІК Д.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    9 

             проти –    0 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про встановлення піклування над неповнолітньою Заєць М.І. та захист її 

особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 



17 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Шульженко Марії 

Антонівни для її тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ВОЗНЕНКО К.С., МАРШАЛОК В.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання неповнолітній Гудуловій О.В. статусу дитини-сироти 

 

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 прийнято (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 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 37. Про надання дозволу для зняття коштів з поточного рахунку неповнолітнього  

Ахрамєєва В.О. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про надання малолітній Качан Г.Д статусу  дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про надання Коваленко Я.О., Коваленку В.О., Мизин В.О., Мизину Ю.О. 

статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, та захист їх особистих 

прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


