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П Р О Т О К О Л   № 36 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          24 грудня 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  15 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

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.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

9.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

11.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

12.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

13.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

15.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Кравець А.В., Маршалок В.А. 
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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; 

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

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

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

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

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

Морський В.П. - начальник відділу енергоефективності міської ради; 

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

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

ради; 

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

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

Щербина С.В. - начальник відділу обліку та розподілу житла управління житлового 

господарства департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

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 

Член виконавчого комітету міської ради Фастівський В.П. попросив врахувати його голос 

«за» 

           за   –      14 

          проти –    0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував виключити з порядку денного 1 питання: 

 

- Про розгляд заяв фізичної особи-підприємця Рудюк Юлії Павлівни щодо надання дозволів  на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Запорізька, 2 А) 

 

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

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 
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            за   –     13 

             проти – 1 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 2020 рік 

2.  Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на перший квартал 

2020 року 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

3.  Про затвердження фінансових планів на 2020 рік комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради 

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

4.  Про упорядкування розміщення пересувних цирків, атракціонів та інших об’єктів 

культурно-масових розваг у м. Біла Церква 

5.  Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху в Новорічну ніч у місті Біла Церква 

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

ради 

6.  Про затвердження штатного розпису міського фінансового управління Білоцерківської 

міської ради 

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

служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород міської ради 

7.  Про затвердження графіку проведення ярмаркових заходів на території м. Біла Церква на 

І півріччя 2020 року 

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 встановлення тарифу на теплову енергію з використанням альтернативних джерел 

енергії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, та для потреб 

населення військових містечок №№ 1, 3 м. Біла Церква 

10.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

11.  Про перепоховання останків померлої Литвинчук Я.М. 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

12.  Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Товариства з обмеженою 

відповідальністю «БІОФАРМА-ПЛАЗМА-ІНВЕСТ» з метою її упорядкування 

13.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна за заявою Комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг» з 

метою її упорядкування 

14.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Данчук О.В. від 16 грудня 2019 

року № 6474 

15.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою фізичної особи-підприємця 

Білоброва Віталія Івановича від 17 грудня 2019 року №6481 

16.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рось Актив» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Клінічна, 6) 



4 

17.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, 49) 

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

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, 48) 

19.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Каргашилової Олесі Олександрівни щодо 

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

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

20.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Корди Т.Б. стосовно 

його малолітнього сина Корди Т.Т. 

21.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Короліхіна А.В. 

стосовно його малолітніх дітей Короліхіної А.А. та Короліхіної А.А. 

22.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Шафранова В.М.  

стосовно його малолітньої дочки Шафранової В.В. 

23.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Штокалової М.С. 

стосовно її малолітнього сина Штокалова С.С. 

24.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Янчук Л.М. 

стосовно її малолітнього сина Янчука С.С. 

25.  Про надання неповнолітньому Обертасу О.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та встановлення над ним піклування 

26.  Про надання малолітній Миколайчук К.М. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

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

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

29.  Про передачу майна за Актом опису майна неповнолітнього або дорослої особи, які 

потребують оформлення опіки чи піклування складеного 19 серпня 2019 року щодо 

майна за адресою: вул. Луки Долинського, 3, кв.95 

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

Кулакова Р.В. 

Доповідає: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 2020 

рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на перший 

квартал 2020 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження фінансових планів на 2020 рік комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

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

ДЕНИСЕНКО О.М., КОЗИРЄВ П.Г., САВЧУК В.П., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Лентюгова А.В. – 

виключити з проекту рішення пункти: 

«1.2 Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради „Міська служба замовника” (додається); 

1.3 Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради „Міськреклама” (додається); 

1.7 Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради „Підприємство готельного господарства”(додається); 

1.13 Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради „Муніципальне шляхово – експлуатаційне управління” (додається); 

1.29 Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради “Муніципальна варта”(додається).» 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про упорядкування розміщення пересувних цирків, атракціонів та інших 

об’єктів культурно-масових розваг у м. Біла Церква 

 

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

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., ДИКИЙ Г.А., КОЗИРЄВ П.Г., ЛИТВИНЕНКО К.С., 

ГРИНЕНКО Ю.А., ВЛАСЕНКО В.В., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., ДЕНИСЕНКО О.М. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху в Новорічну ніч у місті Біла 

Церква 

 

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

ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження штатного розпису міського фінансового управління 

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       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження графіку проведення ярмаркових заходів на території м. Біла 

Церква на І півріччя 2020 року 

 

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

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О., ГРИНЕНКО Ю.А., ПОЛЯРУШ О.О., ЛЕНТЮГОВ А.В., 

ВЛАСЕНКО В.В., КОЗИРЄВ П.Г., САВЧУК В.П. – запропонував додаток до 

проекту рішення викласти в наступній редакції: 

№ 
Дата 

проведення 

Час 

проведення, 

години 

Тематика 
Місце 

проведення 
Розпорядник, телефон 

1. 22.02.2020 8:00- 15:00 

ярмарок (торгівля 

сільськогосподарських, 

продовольчих та 

промислових товарів) 

Торгова 

площа та 

вулиця Леся 

Курбаса 

відділ з питань торгово-

побутового 

обслуговування населення 

і громадського харчування 
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Білоцерківської міської 

ради, (04563) 5-19-87 

2. 11.04.2020 8:00- 15:00 

ярмарок (торгівля 

сільськогосподарських, 

продовольчих та 

промислових товарів) 

Торгова 

площа та 

вулиця Леся 

Курбаса 

відділ з питань торгово-

побутового 

обслуговування населення 

і громадського харчування 

Білоцерківської міської 

ради, (04563) 5-19-87 

3. 30.05.2020 8:00- 15:00 

ярмарок (торгівля 

сільськогосподарських, 

продовольчих та 

промислових товарів) 

Торгова 

площа та 

вулиця Леся 

Курбаса 

відділ з питань торгово-

побутового 

обслуговування населення 

і громадського харчування 

Білоцерківської міської 

ради, (04563) 5-19-87 

4. 27.06.2020 8:00- 15:00 

ярмарок (торгівля 

сільськогосподарських, 

продовольчих та 

промислових товарів) 

Торгова 

площа та 

вулиця Леся 

Курбаса 

відділ з питань торгово-

побутового 

обслуговування населення 

і громадського харчування 

Білоцерківської міської 

ради, (04563) 5-19-87 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Савчука В.П.: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

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

побутового обслуговування населення 

 

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

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КОЗИРЄВ П.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету за виключенням пунктів: 

«1.6. Фізичній особі-підприємцю Будовській Тетяні Володимирівні у кафетерії «Бай 

Кофе» за адресою: м. Біла Церква, вул. Гоголя, 16 прим. 1  з 08-00 до 22-00, без перерви та 

вихідних.  

1.7. Фізичній особі-підприємцю Поруновій Ларисі Борисівні у кафе за адресою: м. Біла 

Церква, вул. Гайок, 201, з 10-00 до 22-00 , без перерви та вихідних.» 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про встановлення тарифу на теплову енергію з використанням альтернативних 

джерел енергії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для 
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потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 

бюджету, та для потреб населення військових містечок №№ 1, 3 м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А., КОЗИРЄВ П.Г., ДЕНИСЕНКО О.М., 

ЛЕНТЮГОВ А.В.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: САВЧУК В.П. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про перепоховання останків померлої Литвинчук Я.М. 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОЗИРЄВ П.Г., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Товариства з 

обмеженою відповідальністю «БІОФАРМА-ПЛАЗМА-ІНВЕСТ» з метою її 

упорядкування 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна за заявою Комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних 

послуг» з метою її упорядкування 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Данчук О.В. від 16 

грудня 2019 року № 6474 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою фізичної особи-

підприємця Білоброва Віталія Івановича від 17 грудня 2019 року № 6481 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 16. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рось Актив» 

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

Клінічна, 6) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    6 

             проти –    0 

утримались    -     7 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» 

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

Ярослава Мудрого, 49) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

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

Ярослава Мудрого, 48) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Каргашилової Олесі 

Олександрівни щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, 42) 

 

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    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20 Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Корди 

Т.Б. стосовно його малолітнього сина Корди Т.Т. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Короліхіна А.В. стосовно його малолітніх дітей Короліхіної А.А. та 

Короліхіної А.А. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ДЕНИСЕНКО О.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Шафранова В.М.  стосовно його малолітньої дочки Шафранової В.В. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Штокалової М.С. стосовно її малолітнього сина Штокалова С.С. 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Янчук 

Л.М. стосовно її малолітнього сина Янчука С.С. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О. – запропонувала в преамбулі проекту рішення: 

слово «спиртними» замінити на слово «алкогольними»; 

слова «належним чином була повідомлена про час та місце засідання за місцем 

реєстрації її місця проживання» замінити словами «про час та місце його проведення була 

належним чином повідомлена за адресою реєстрації її місця проживання» 

 

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

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання неповнолітньому Обертасу О.О. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та встановлення над ним піклування 

 

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: 26. Про надання малолітній Миколайчук К.М. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист її особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. 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       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей  

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О. – запропонувала пункт 6 проекту рішення після слова 

«малолітньої» доповнити словом «дочки» 

 

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

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про передачу майна за Актом опису майна неповнолітнього або дорослої 

особи, які потребують оформлення опіки чи піклування складеного 19 серпня 

2019 року щодо майна за адресою: вул. Луки Долинського, 3, кв.95 

 

ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені 

недієздатного Кулакова Р.В. 
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ДОПОВІДАЛА: ЛИТВИНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ДЕНИСЕНКО О.М.,            

ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             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 


