
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 06 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          23 лютого 2021 року 

                                                                                                       

 

                  

початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 24 особи 

 

Присутні на засіданні –  23 особи: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Киришун Д.В. - секретар міської ради 

3.  Новогребельська І.В. - перший заступник міського голови 

4.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

5.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

6.  Морський В.П. - заступник міського голови 

7.  Руденко Р.А. - член виконавчого комітету 

8.  Усенко О.П. - заступник міського голови 

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

10.  Дідик П.А. - староста села Томилівка 

11.  Житовоз С.А. - староста селища Терезине 

12.  Костина О.В. - староста сіл Вільна Тарасівка, Гайок, Володимирівка 

13.  Литвин О.М. - староста сіл Дрозди, Мазепинці, Сидори 

14.  Музика В.Р. - староста села Піщана 

15.  Нечипоренко Г.Г. - староста сіл Пилипча, Глибочка, Городище 

16.  Сирота Д.Р. - староста сіл Храпачі, Скребиші, Глушки 

17.  Ткаченко Ю.В. - староста села Шкарівка 

18.  Беркут С.Г. - член виконавчого комітету 

19.  Костюченко Р.А. - член виконавчого комітету 

20.  Котушенко М.А. - член виконавчого комітету 

21.  Мепарішвілі Х.Н. - член виконавчого комітету 

22.  Орлюк М.В. - член виконавчого комітету 

23.  Пастушенко В.Б. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Савчук Ю.С.  
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

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

міської ради; 

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

Гончарук М.В. - т.в.о. начальника управління у справах молоді та спорту міської 

ради; 

Загородня Г.І.  - начальник відділу управління персоналом міської ради; 

Колотницька А.В. - в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради; 

Кух Ю.М. - начальник управління охорони здоров’я міської ради; 

Паливода І.П. - начальник служби у справах дітей міської ради; 

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

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

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

громадськістю міської ради; 

Франчук П.А. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 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    –    23 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Заступник міського голови Усенко О.П. запропонувала виключити з порядку денного 1 

питання: 

 

- Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Центр культури та 

дозвілля» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Леваневського, 53 Г, в районі перехрестя з вул. Некрасова) 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     23 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про звіт управління охорони здоров’я міської ради по роботі зі зверненнями громадян 

Доповідає: КУХ Юрій Михайлович – начальник управління охорони здоров’я міської 

ради 

2.  Про стипендію міського голови кращим спортсменам Білоцерківської міської 

територіальної громади та їх тренерам 

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

травня 2014 року № 164 «Про комісію з розгляду питань щодо присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» 

Доповідає: ГОНЧАРУК Марина Валентинівна – т.в.о. начальника управління у справах 

молоді та спорту міської ради 

4.  Про внесення змін та затвердження штатних розписів виконавчих органів Білоцерківської 

міської ради 

Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу управління персоналом 

міської ради 

5.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по бульвару Олександрійський на ділянці від будинку № 46 до 

перехрестя з вулицею Фастівська в м. Біла Церква 

6.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою бульвар Олександрійський, 52б в м. Біла Церква 

7.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою вулиця Шевченка, 91 в м. Біла Церква 

8.  Про затвердження складу громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті міської ради 

9.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від  22 жовтня 2019 

року № 749 «Про затвердження положення та персонального складу уповноваженої 

оцінної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з визначення вартості 

майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на осіб з їх числа, які 

бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку та 

користуються соціальним житлом» 

10.  Про впорядкування справ квартирного обліку деяких осіб, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень 

11.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

12.  Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних послуг, що 

надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській 

раді 

Доповідає: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства 

міської ради 

13.  Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

14.  Про внесення змін до складу комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової 

компенсації за належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян 

15.  Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради та її складу 

16.  Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг 

соціального характеру, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
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17.  Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Білоцерківської міської 

ланки територіальної  підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської 

області на 2021 рік 

Доповідає: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

18.  Про взаємодію з військовими частинами, які розташовані на території Білоцерківської 

міської територіальної громади 

Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович –  начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

19.  Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що 

надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській 

раді у галузі зовнішньої реклами 

20.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ВТП ЛАНГОРА» 

21.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому 

багатофункціональному комплексу з громадською вбиральнею) за заявою комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої 

Церкви» 

22.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та 

малих архітектурних форм, що розміщені в місті Біла Церква по вул. Леваневського, в 

районі будинку № 53 

23.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в місті 

Біла Церква по вул. Томилівська, в районі будинку № 50 

24.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця Стамбуляка Святослава Івановича в місті Біла Церква по 

бульвару Михайла Грушевського, в районі будинку № 4 

Доповідає: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

25.  Про визначення порядку участі Сорокопудова Р.С. у вихованні та особистому 

спілкуванні з його малолітніми синами Сорокопудовим О.Р. та Сорокопудовим Я.Р. 

26.  Про деякі питання соціально-правового захисту малолітньої Німак Н.П. 

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

підтвердження місця проживання дитини Зінченка Б.В., для його тимчасового виїзду за 

межі України 

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

підтвердження  місця проживання дитини Пінчук А.Є., для її тимчасового виїзду за межі 

України 

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

визначення місця проживання  їх дитини 

30.  Про надання малолітній Атроховій М.В. статусу дитини-сироти та захист її особистих 

прав 

31.  Про надання малолітній Жуковій А.М. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

32.  Про надання неповнолітній Бігунець Е.О. статусу дитини-сироти та захист її особистих 

прав 

33.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Фішер О.І. стосовно 

її малолітнього сина Фішера І.П. 

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

компенсації за належне для отримання ними жиле приміщення 
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35.  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

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

Доповідає: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

37.  Про висновок щодо доцільності призначення опікунів гр. Григоренка Віталія 

Дмитровича у разі визнання його судом недієздатним 

38.  Про висновок щодо недоцільності визнання Гіптенко Лариси Василівни недієздатною 

Доповідає: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт управління охорони здоров’я міської ради по роботі зі зверненнями 

громадян 

 

ДОПОВІДАВ: КУХ Юрій Михайлович – начальник управління охорони здоров’я міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про стипендію міського голови кращим спортсменам Білоцерківської міської 

територіальної громади та їх тренерам 

 

ДОПОВІДАЛА: ГОНЧАРУК Марина Валентинівна – т.в.о. начальника управління у справах 

молоді та спорту міської ради 

 

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

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 13 травня 2014 року № 164 «Про комісію з розгляду питань щодо 

присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради» 

 

ДОПОВІДАЛА: ГОНЧАРУК Марина Валентинівна – т.в.о. начальника управління у справах 

молоді та спорту міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: ВОЗНЕНКО К.С. – повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін та затвердження штатних розписів виконавчих органів 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу управління персоналом 

міської ради 

- запропонувала виключити з проєкту рішення пункт: 

«2. Внести з 05 травня 2021 року зміни до штатного розпису служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради: 

2.1. Ліквідувати відділ бухгалтерського обліку та звітності служби у справах дітей  

Білоцерківської міської ради у штатному складі  2 од. 

2.2. Скороти посади: 

2.2.1. Головного бухгалтера – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

служби у справах дітей  Білоцерківської міської ради    – 1 од. 

2.2.2. Головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності служби у 

справах дітей  Білоцерківської міської ради – 1 од. 

2.3. За рахунок проведеного скорочення ввести  посади: 

3.3.1.Головного бухгалтера служби у справах дітей  Білоцерківської міської ради – 1 од. 

2.3.2.Головного спеціаліста служби у справах дітей  Білоцерківської міської ради – 1 

од.» 

пункти 3 та 4 вважати пунктами 2 та 3 відповідно. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Загородньої Г.І.: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень 

та їх відновної вартості по бульвару Олександрійський на ділянці від будинку 

№ 46 до перехрестя з вулицею Фастівська в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень 

та їх відновної вартості за адресою бульвар Олександрійський, 52б в м. Біла 

Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: РУДЕНКО Р.А., ДИКИЙ Г.А., КРАВЕЦЬ А.В.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень 

та їх відновної вартості за адресою вулиця Шевченка, 91 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження складу громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від  22 жовтня 

2019 року № 749 «Про затвердження положення та персонального складу 

уповноваженої оцінної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради з визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на осіб з їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний 

облік, перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом» 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

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

запобігання корупції» у проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  20 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про впорядкування справ квартирного обліку деяких осіб, які користуються 

правом позачергового одержання жилих приміщень 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних 

послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді 

 

ДОПОВІДАЛА: КОЛОТНИЦЬКА Альона Володимирівна – в.о. директора департаменту 

житлово-комунального господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ОЛІЙНИК А.О. – запропонувала в назві етапу послуги пункту 8 технологічної 

картки слова та цифри «в 24 екз.» замінити словами «в кількості, що дорівнює кількісному 

складу виконавчого комітету» 

КОЛОТНИЦЬКА А.В. – запропонувала назву, пункт 1 та 2 проєкту рішення 

доповнити словами «з питань квартирного обліку». 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

              за       –  23 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації надання 

фінансової підтримки громадським організаціям 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОСТЮЧЕНКО Р.А., ДИКИЙ Г.А., БЕРКУТ С.Г., КОТУШЕНКО М.А., 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до складу комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової 

компенсації за належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям 

громадян 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  23 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради та її складу 

 

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 проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг соціального характеру, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  23 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Білоцерківської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Київської області на 2021 рік 

 

ДОПОВІДАВ: ФРАНЧУК Петро Анатолійович – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., КРАВЕЦЬ А.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  23 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про взаємодію з військовими частинами, які розташовані на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 
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ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович –  начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  23 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді у галузі зовнішньої реклами 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ВТП ЛАНГОРА» 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  23 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому 

багатофункціональному комплексу з громадською вбиральнею) за заявою 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція 

стратегічного розвитку Білої Церкви» 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  23 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності та малих архітектурних форм, що розміщені в місті Біла Церква по 

вул. Леваневського, в районі будинку № 53 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: БЕРКУТ С.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності в місті Біла Церква по вул. Томилівська, в районі будинку № 50 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  23 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця Стамбуляка Святослава Івановича в 

місті Біла Церква по бульвару Михайла Грушевського, в районі будинку № 4 

 

ДОПОВІДАВ: БУБЛІЙ Вадим Геннадійович – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., БЕРКУТ С.Г. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  23 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про визначення порядку участі Сорокопудова Р.С. у вихованні та особистому 

спілкуванні з його малолітніми синами Сорокопудовим О.Р. та 

Сорокопудовим Я.Р. 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про деякі питання соціально-правового захисту малолітньої Німак Н.П. 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини Зінченка Б.В., для його 

тимчасового виїзду за межі України 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОСТЮЧЕНКО Р.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради про підтвердження  місця проживання дитини Пінчук А.Є., для її 

тимчасового виїзду за межі України 
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ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками 

про визначення місця проживання  їх дитини 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про надання малолітній Атроховій М.В. статусу дитини-сироти та захист її 

особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання малолітній Жуковій А.М. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист її особистих прав 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання неповнолітній Бігунець Е.О. статусу дитини-сироти та захист її 

особистих прав 
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ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Фішер 

О.І. стосовно її малолітнього сина Фішера І.П. 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про надання дозволу на отримання військовослужбовцями та членами їх сімей 

грошової компенсації за належне для отримання ними жиле приміщення 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 
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СЛУХАЛИ: 36. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник служби у справах дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про висновок щодо доцільності призначення опікунів гр. Григоренка Віталія 

Дмитровича у разі визнання його судом недієздатним 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  21 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про висновок щодо недоцільності визнання Гіптенко Лариси Василівни 

недієздатною 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  22 

             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 


