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Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  12 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

3.  Кравець А.В. - 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.  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: 

 

Савчук В.П., 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; 

Запаскін М.Р. - депутат Київської обласної ради; 

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

Кошель В.О. - депутат Білоцерківської 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; 

Шевченко О.С. - начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради; 

Яременко С.В. - депутат Київської обласної 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    –    12 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 3 питання: 

 

- Про зміну термінів осінніх канікул для закладів загальної середньої освіти м. Біла 

Церква у 2020/2021 навчальному році 

 

- Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування м. Біла Церква № 25 

 

- Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця Паламарчука Володимира Вікторовича 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     12 

             проти – 0 

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

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про зміну термінів осінніх канікул для закладів загальної середньої освіти м. Біла Церква 

у 2020/2021 навчальному році 

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

ради 

2.  Про початок опалювального періоду 2020-2021 років в м. Біла Церква 

3.  Про встановлення тарифів на теплову енергію з використанням альтернативних джерел 

енергії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного  чи місцевого бюджету (військові містечка 

№№ 1, 3, 30), та для потреб населення військових містечок №№ 1, 3 міста Біла Церква 

4.  Про демонтаж самовільно встановлених 1 металевого гаража та 3 металевих будок, 

розміщених на території земельної ділянки комунальної власності в районі будинків 45, 

47 по вул. Героїв Крут та в районі  будинку 18 по вул. Некрасова в  м. Біла Церква 

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

по об’єкту: «Будівництво будівлі торгівельно-офісного призначення» по вул. Гагаріна, 

35/33  в м. Біла Церква 

6.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

7.  Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування м. Біла Церква № 25  

Доповідає: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

8.  Про увічнення пам’яті Іванціва Володимира Панасовича 

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

ради 

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

гр. Кошової К.В. з метою її упорядкування 

10.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (індивідуального житлового будинку) за 

заявами гр. Мусієнка О.С., Кобзаренко Н.К., Кобзаренка В.А., Кобзаренка О.А., 

Кобзаренка А.В. з метою її упорядкування 

11.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (комплексу нежитлових будівель 

Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11) з метою її упорядкування 

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

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:008:0254 за 

заявою гр. Роя Д.С. 

13.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:008:0255 за 

заявою гр. Роя Д.С. 

14.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:008:0256 за 

заявою гр. Роя Д.С. 

15.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому індивідуальному 

житловому будинку) за заявою гр. Перехейди  К.І. 

16.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця Паламарчука Володимира Вікторовича 
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17.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

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

районі вул. Спартаківської) 

18.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

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

торгово-розважального центру «Гермес») 

19.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Київська, в районі АЗС «БРСМ-нафта») 

20.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Леваневського, в районі житлового будинку № 55) 

21.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (на зеленій 

розподільчій зоні вул. Олеся Гончара з вул. Привокзальною) 

22.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі перехрестя з вул. Водопійною, зі сторони друкарні) 

23.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі центрального входу до парку «Олександрія») 

24.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Київська, в районі перехрестя з вул. Осипенко) 

25.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський,в районі площі Петра Запорожця) 

26.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Гагаріна, 25) 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

27.  Про деякі питання щодо соціально-правового захисту неповнолітнього Ахрамєєва В.О. 

28.  Про деякі питання щодо соціально-правового захисту неповнолітньої Томкович Д.Є. 

29.  Про надання дозволу на отримання військовослужбовцями та членами їх сімей грошової 

компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення 

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

конфліктів 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

32.  Про висновок щодо доцільності встановлення  опікуна над Бойко Валентиною 

Дмитрівною у разі визнання її судом недієздатною 

33.  Про висновок щодо доцільності встановлення опікуна над Костюченком Володимиром 

Миколайовичему разі визнання його судом недієздатним 

34.  Про висновок щодо доцільності встановлення опікуна над Радчук Анною 

Олександрівною у разі визнання її судом недієздатною 

Доповідає: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 
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СЛУХАЛИ: 1. Про зміну термінів осінніх канікул для закладів загальної середньої освіти м. 

Біла Церква у 2020/2021 навчальному році 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ОЛІЙНИК А.О. – звернула увагу на виправлення технічних 

помилок в проєкті рішення 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про початок опалювального періоду 2020-2021 років в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про встановлення тарифів на теплову енергію з використанням альтернативних 

джерел енергії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для 

потреб установ та організацій, що фінансуються з державного  чи місцевого 

бюджету (військові містечка №№ 1, 3, 30), та для потреб населення військових 

містечок №№ 1, 3 міста Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    7 

             проти –    0 

утримались    -     4 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про демонтаж самовільно встановлених 1 металевого гаража та 3 металевих 

будок, розміщених на території земельної ділянки комунальної власності в 
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районі будинків 45, 47 по вул. Героїв Крут та в районі  будинку 18 по вул. 

Некрасова в  м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А, ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по об’єкту: «Будівництво будівлі торгівельно-офісного призначення» 

по вул. Гагаріна, 35/33  в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування м. Біла Церква № 25 

 

ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А, ЛЕНТЮГОВ А.В., ОЛІЙНИК А.О.,  

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., КРАВЕЦЬ А.В.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про увічнення пам’яті Іванціва Володимира Панасовича 

 

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

ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (житлового будинку) за заявою 

гр. Кошової К.В. з метою її упорядкування 

 

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: 10. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (індивідуального житлового 

будинку) за заявами гр. Мусієнка О.С., Кобзаренко Н.К., Кобзаренка В.А., 

Кобзаренка О.А., Кобзаренка А.В. з метою її упорядкування 

 

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: 11. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (комплексу нежитлових будівель 

Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11) з метою її 

упорядкування 

 



8 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

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

будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:008:0254 за заявою гр. Роя Д.С. 

 

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 (зблокованому житловому 

будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:008:0255 за заявою гр. Роя Д.С. 

 

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

будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:008:0256 за заявою гр. Роя Д.С. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому 

індивідуальному житловому будинку) за заявою гр. Перехейди  К.І. 

 

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: 16. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця Паламарчука 

Володимира Вікторовича 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури 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: 17. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

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

Героїв Небесної Сотні, в районі вул. Спартаківської) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Ярослава Мудрого, в районі торгово-розважального центру «Гермес») 

 

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: 19. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Київська, в районі АЗС «БРСМ-нафта») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., ДИКИЙ Г.А. – підвів підсумки обговорення проєкту 

рішення: доповнити пункт 1 проєкту рішення словами «за умови дотримання 

вимог п. 3.7.1 ДСТУ 3587 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. 

Вимоги до експлуатаційного стану» (рекламоносії повинні розміщуватись за 

межами тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них, але не ближче 

ніж 10 м від краю проїзної частини вулиць і доріг)» 

 

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

              за       –    9 

             проти –    0 

утримались    -     1 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 20.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, в районі житлового будинку № 55) 

 

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). 
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СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (на зеленій розподільчій зоні вул. Олеся Гончара з вул. 

Привокзальною) 

 

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: 22. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (бульвар Олександрійський, в районі перехрестя з вул. Водопійною, 

зі сторони друкарні) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури 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: 23. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (бульвар Олександрійський, в районі центрального входу до парку 

«Олександрія») 

 

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: 24. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Київська, в районі перехрестя з вул. Осипенко) 
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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: 25. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (бульвар Олександрійський, в районі площі Петра Запорожця) 

 

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: 26. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

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

Гагаріна, 25) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович –начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    9 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про деякі питання щодо соціально-правового захисту неповнолітнього 

Ахрамєєва В.О. 

 

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 прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 28. Про деякі питання щодо соціально-правового захисту неповнолітньої 

Томкович Д.Є. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про надання дозволу на отримання військовослужбовцями та членами їх сімей 

грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. 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       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. 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       –  11 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про висновок щодо доцільності встановлення  опікуна над Бойко Валентиною 

Дмитрівною у разі визнання її судом недієздатною 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про висновок щодо доцільності встановлення опікуна над Костюченком 

Володимиром Миколайовичему разі визнання його судом недієздатним 

 

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: 34. Про висновок щодо доцільності встановлення опікуна над Радчук Анною 

Олександрівною у разі визнання її судом недієздатною 

 

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). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


