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(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  13 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.  Олійник А.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

6.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

7.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

8.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

9.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

10.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

11.  Поляруш О.О. - член виконавчого комітету 

12.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

13.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

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

 

Бублій В.Г.  - заступник начальника управління містобудування та архітектури 

міської ради; 

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

Мусік М.А. - заступник військового комісара – начальник відділу комплектування 

Білоцерківського об’єднаного міського військового комісаріату; 

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

Потапов Ф.Ф. – начальника відділу оборонно-мобілізаційної роботи міської ради; 

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

ради; 

Терещук С.Г. - начальник міського фінансового управління міської ради; 

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

міської ради; 

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

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради Олійник А.О. 

 

Відповідно до ст.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання 

виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 

 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету голосували: 

            за    –    13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про внесення змін до міжбюджетних трансфертів бюджету м. Біла Церква 

Доповідає: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового 

управління міської ради 

2.  Про схвалення проєкту Програми з відшкодування частини витрат на енергоефективні 

заходи для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) м. Біла Церква на 

2021–2023 роки («Енергоефективний дім») 

3.  Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність 

територіальної громади міста Біла Церква  об’єкту  від ТОВ «Рітейл-Девелопмент» 

4.  Про утримання автомобільних доріг міста  в зимових умовах 2020-2021 років 

5.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 
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Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

6.  Про проведення у місті Біла Церква приписки громадян України 2004 року народження 

до призовної дільниці 

Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович –  начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

7.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитловій будівлі) за заявою 

Сварича Андрія Валерійовича 

8.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (торгівельно-офісний та готельний 

комплекс) за заявою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГОЛДЕН ВЕЛЕС» 

9.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Базяка Юрія Михайловича щодо надання 

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

будинку № 14а/22) 

10.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, 36) 

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

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

будинку № 78) 

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

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

№ 47/1) 

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

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

районі будинку № 146) 

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

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

будинку № 77) 

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

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

будинку № 2) 

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

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

перехрестя з вул. Василя Стуса) 

17.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «УКРАЇНСЬКИЙ 

ПРОДУКТ» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 54 Д) 

18.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «УКРАЇНСЬКИЙ 

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

Турчанінова, 5 (конструкція № 2) 

Доповідає: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

19.  Про звіт начальника служби у справах дітей Білоцерківської міської ради щодо роботи зі 

зверненнями громадян за І-ІІІ квартали 2020 року 

20.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Грінжевської А.І. 

стосовно її малолітньої дочки Грінжевської В.Д. 

21.  Про втрату статусу дитини-сироти Пітика Н.О. 

22.  Про доцільність зарахування малолітнього Коваленка В.О. на цілодобове перебування до 

КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 
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23.  Про доцільність зарахування неповнолітньої Коваленко Я.О. на цілодобове перебування 

до КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів 

24.  Про доцільність зарахування малолітнього Мизина Ю.О. на цілодобове перебування до 

КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

25.  Про доцільність зарахування малолітнього Погребняка В.Д. на цілодобове перебування 

в КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

26.  Про доцільність зарахування малолітнього Щасливого Б.Д. на цілодобове перебування в  

Білоцерківський дитячий будинок-інтернат 

27.  Про доцільність зарахування малолітньої Мизин В.О. на цілодобове перебування до КЗ 

КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

28.  Про доцільність зарахування неповнолітнього Янчука С.С. на цілодобове перебування  до 

КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

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

проживання дитини 

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

проживання малолітньої дитини 

31.  Про надання малолітньому Запорожцю Д.М. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

32.  Про надання неповнолітній Кривенко В.В. статусу дитини-сироти та захист її особистих 

прав 

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

конфліктів  

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

жовтня 2020 року № 632 «Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав 

дітей» 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до міжбюджетних трансфертів бюджету м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник міського фінансового 

управління міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про схвалення проєкту Програми з відшкодування частини витрат на 

енергоефективні заходи для об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) м. Біла Церква на 2021–2023 роки («Енергоефективний дім») 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А, ВИННИЧЕНКО С.О. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність 

територіальної громади міста Біла Церква об’єкту від ТОВ «Рітейл-

Девелопмент» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А, ДИКИЙ Г.А., КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно 

до Закону України «Про запобігання корупції» у проєкті рішення можливі 

наявні ознаки потенційного конфлікту інтересів, тому не братиме участь у 

голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про утримання автомобільних доріг міста  в зимових умовах 2020-2021 років 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 
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ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про проведення у місті Біла Церква приписки громадян України 2004 року 

народження до призовної дільниці 

 

ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович – начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитловій будівлі) за 

заявою Сварича Андрія Валерійовича 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    3 

             проти –    3 

утримались    -     6 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (торгівельно-офісний та готельний 

комплекс) за заявою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГОЛДЕН ВЕЛЕС» 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника 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: 9. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Базяка Юрія Михайловича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 14а/22) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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- запропонував пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Базяку Юрію Михайловичу у наданні 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами, а саме: двосторонньої рекламної 

конструкції типу «скрол», розміром рекламного поля  3,0 * 4,0 м, загальною рекламною 

площею 12,0 кв. м по бульвару Олександрійському, в районі будинку № 14а/22, 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 розміщення рекламної 

конструкції не відповідає вимогам 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), що підтверджується висновком департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради від 05 жовтня 2020 року 

№ 1666, також товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» висновком 

від 02 жовтня 2020 року № 1-04/23-2609 повідомляє, що неможливо розміщення рекламної 

конструкції в санітарно-захисній зоні централізованих мереж водопостачання та 

водовідведення, які знаходяться на балансі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (в.м. діаметр – 300 мм, 

к.м діаметр – 150 мм).» 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Бублія В.Г.: 

              за       –  12 

             проти –    1 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, 36) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    9 

             проти –    0 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

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

Олександрійський, в районі будинку № 78) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ВЛАСЕНКО В.В., ГРИНЕНКО Ю.А. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    1 

             проти –    7 

утримались    -     4 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Некрасова, в районі будинку № 47/1) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника 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: 13. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

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

Князя Володимира, в районі будинку № 146) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував у проєкті рішення слова та цифри «в районі будинку № 146» замінити 

на слова та цифри «в районі будинку № 146 по вул. Шевченка» 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Бублія В.Г.: 

              за       –    6 

             проти –    3 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

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

Олександрійський, в районі будинку № 77) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    3 

             проти –    5 
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утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Ярослава Мудрого, в районі будинку № 2) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника 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: 16. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» 

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

Олександрійський, в районі перехрестя з вул. Василя Стуса) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ТД 

«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 54 Д) 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника 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 заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ТД 

«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Турчанінова, 5 (конструкція № 2) 
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ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника 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: 19. Про звіт начальника служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 

щодо роботи зі зверненнями громадян за І-ІІІ квартали 2020 року 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

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

Грінжевської А.І. стосовно її малолітньої дочки Грінжевської В.Д. 

 

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: 21. Про втрату статусу дитини-сироти Пітика Н.О. 

 

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: 22. Про доцільність зарахування малолітнього Коваленка В.О. на цілодобове 

перебування до КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

 

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: 23. Про доцільність зарахування неповнолітньої Коваленко Я.О. на цілодобове 

перебування до КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

 

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: 24. Про доцільність зарахування малолітнього Мизина Ю.О. на цілодобове 

перебування до КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

 

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: 25. Про доцільність зарахування малолітнього Погребняка В.Д. на цілодобове 

перебування в КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про доцільність зарахування малолітнього Щасливого Б.Д. на цілодобове 

перебування в  Білоцерківський дитячий будинок-інтернат 

 

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: 27. Про доцільність зарахування малолітньої Мизин В.О. на цілодобове 

перебування до КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

 

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: 28. Про доцільність зарахування неповнолітнього Янчука С.С. на цілодобове 

перебування  до КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

 

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

визначення місця проживання дитини 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ВОЗНЕНКО К.С. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення місця проживання малолітньої дитини 

 

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: 31. Про надання малолітньому Запорожцю Д.М. статусу дитини-сироти та захист 

його особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання неповнолітній Кривенко В.В. статусу дитини-сироти та захист її 

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

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

міської ради 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 13 жовтня 2020 року № 632 «Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей» 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


