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початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  12 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

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

7.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

9.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

11.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

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

 

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

населення і громадського харчування міської ради; 

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

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

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

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

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

Терещенков О.С. – начальник управління містобудування та архітектури 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    –    11 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Член виконавчого комітету міської ради Челюбеєв С.В. попросив врахувати його голос «за» 

           за   –      12 

          проти –    0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

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

 

- Про внесення змін у додатки 1, 4, 8 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 08 вересня 2020 року № 537 «Про мережу закладів освіти м. Біла Церква на 

2020/2021 навчальний рік» 

 

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: 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на четвертий квартал 

2020 року 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

2.  Про проведення в 2020 році осіннього двомісячника санітарного очищення, озеленення 

та благоустрою міста Біла Церква 

3.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

4.  Про зміни в штатному розписі управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради 

5.  Про затвердження штатного розпису департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради з  01 жовтня  2020 року 

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

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

6.  Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів на 2020/2021 навчальний рік 

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

ради 

7.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 14 

січня 2020 року № 15 «Про затвердження нового складу 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» шляхом викладення додатку в новій редакції 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

8.  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 

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

10 вересня 2019 року № 650 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і 

загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви» щодо забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей із числа внутрішньо переміщених осіб 

10.  Про внесення змін у додатки 1, 4, 8 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 08 вересня 2020 року № 537 «Про мережу закладів освіти м. Біла Церква 

на 2020/2021 навчальний рік»  

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

ради 

11.  Про демонтаж зупинки громадського транспорту «вул. Вокзальна» в напрямку руху 

автотранспорту до центру міста за адресою: бульвар Олександрійський, зі сторони 

житлового будинку № 97 

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

заявою гр. Зорича Р.П., гр. Зорич Я.О. 



4 

13.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (індивідуальному житловому будинку) за 

заявою гр. Разрешенко Н.Г. 

14.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитлова будівля ) за заявою 

Максимової Л.М. 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

15.  Про вибуття з прийомної сім’ї Василенка Володимира Юрійовича та Барміної Юлії 

Володимирівни прийомної дитини Лисенко Вікторії Миколаївни 

16.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Гордієнка О.М. 

стосовно його малолітніх дітей Гордієнко Б.О. та Гордієнка Т.О. 

17.  Про встановлення піклування над неповнолітньою Куніцькою О.В. та захист її особистих 

прав 

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

підтвердження місця проживання дитини Кириченка Єгора Олексійовича, для його 

тимчасового виїзду за межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Тимчук Софії Олегівни, для її тимчасового 

виїзду за межі України 

20.  Про надання неповнолітньому Ярмоленку А. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист його особистих прав 

21.  Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в сім’ї патронатного 

вихователя 

22.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 

вересня 2020 року № 568 «Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав 

дітей» 

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

конфліктів 

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

25.  Про висновок щодо доцільності встановлення опіки над Ковтун Ольгою Миколаївною 

26.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Демченко Світланою 

Сергіївною, у разі визнання її судом недієздатною 

27.  Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна, співвласником якого є 

недієздатна особа Базюченко Володимир Васильович 

28.  Про надання дозволу Шейні О.С. на вчинення дій щодо оформлення права на спадщину 

на користь підопічного Шейни К.В. 

Доповідає: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 

четвертий квартал 2020 року 

 

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 прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про проведення в 2020 році осіннього двомісячника санітарного очищення, 

озеленення та благоустрою міста Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

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 прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про зміни в штатному розписі управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження штатного розпису департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради з  01 жовтня  2020 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 



6 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів на 2020/2021 навчальний рік 

 

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

ради 

- запропонувала в пункті 4 додатку до проєкту рішення цифри «44» замінити на цифри 

«35» 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., САВЧУК В.П. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Ковальської Ю.І.: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

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

ради від 14 січня 2020 року № 15 «Про затвердження нового складу 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» шляхом 

викладення додатку в новій редакції 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ВОЗНЕНКО К.С. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 
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ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 10 вересня 2019 року № 650 «Про організацію харчування дітей у 

закладах дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м. 

Білої Церкви» щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із числа 

внутрішньо переміщених осіб 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін у додатки 1, 4, 8 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 вересня 2020 року № 537 «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       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про демонтаж зупинки громадського транспорту «вул. Вокзальна» в напрямку 

руху автотранспорту до центру міста за адресою: бульвар Олександрійський, 

зі сторони житлового будинку № 97 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ФАСТІВСЬКИЙ В.П. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

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

будинку) за заявою гр. Зорича Р.П., гр. Зорич Я.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

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

будинку) за заявою гр. Разрешенко Н.Г. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитлова будівля ) за 

заявою Максимової Л.М. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про вибуття з прийомної сім’ї Василенка Володимира Юрійовича та Барміної 

Юлії Володимирівни прийомної дитини Лисенко Вікторії Миколаївни 
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ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Гордієнка О.М. стосовно його малолітніх дітей Гордієнко Б.О. та 

Гордієнка Т.О. 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    9 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про встановлення піклування над неповнолітньою Куніцькою О.В. та захист 

її особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Кириченка Єгора 

Олексійовича, для його тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Тимчук Софії Олегівни, 

для її тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20.  Про надання неповнолітньому Ярмоленку А. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист його особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в сім’ї 

патронатного вихователя 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

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

ради від 08 вересня 2020 року № 568 «Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей» 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про висновок щодо доцільності встановлення опіки над Ковтун 

Ольгою Миколаївною 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Демченко 

Світланою Сергіївною, у разі визнання її судом недієздатною 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 



12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна, співвласником 

якого є недієздатна особа Базюченко Володимир Васильович 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання дозволу Шейні О.С. на вчинення дій щодо оформлення права на 

спадщину на користь підопічного Шейни К.В. 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             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 


