
БIЛОЦЕРКIВСЬКА МIСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 20 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                          26 травня  2020 року 

                                                                                                       

                  

початок засідання 09 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  14 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

7.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

8.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

9.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

10.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

11.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

12.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

13.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

14.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Винниченко С.О., Олійник А.О., Островерх В.П. 

 

Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Коваль Т.П. - завідувач сектору реєстрації та обліку кореспонденції загального 

відділу виконавчого комітету міської ради; 

Кувіта Ю.В. -начальник управління охорони здоров’я міської ради; 

Ротаєнко Н.В. -начальник юридичного управління міської ради; 

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

громадськістю. 

 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради  
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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    –   14 

             проти – 0 

утримались    -  1 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

1.  Про послаблення протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква 

2.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 липня 

2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» (зі змінами) на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення» шляхом викладення його в новій редакції  

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

  

3.  Про звіт начальника відділу з питань торгово- побутового  обслуговування населення і 

громадського харчування Білоцерківської міської ради про роботу із зверненнями 

громадян за 2019 рік та І квартал 2020 року 

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

                                                                  обслуговування населення і громадського  

                                                                  харчування міської ради 

4.  Про затвердження нового складу Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур 

на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» 

Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна – начальник відділу кадрової роботи та  

                                                                           з питань служби в органах місцевого  

                                                                           самоврядування і нагород 

5.  Про створення комісії  по обстеженню виявлених безхазяйних водопровідної, 

каналізаційних мереж (мереж водовідведення), об’єкту зовнішнього освітлення в 

місті Білій Церкві Київської області 

Доповідає: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович  - начальник управління комунальної власності  

                                                                          та концесії міської ради 

6.  Про затвердження  нового складу комісії по визначенню місця розташування 

контейнерних майданчиків в районах забудови, що склалася, в м. Біла Церква  

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

по вулиці Крижанівського, 7 в місті Біла Церква 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – начальник департаменту житлово- 

                                                                       комунального господарства міської ради  

8.  Про затвердження детального плану території сектору № 45 міста Біла Церква, 

обмеженого проектною вулицею та р. Рось орієнтовною площею 31,45 га 

9.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по 

вул. Привокзальна, в районі будинку № 26-А 



3 

10.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Музальова Олега Олександровича щодо 

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

18/1) 

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

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

перехрестя з вул. Павліченко) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул.  Павліченко,  в районі   перехрестя  з  

вул. І. Кожедуба (конструкція № 1) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул.  Павліченко,  в районі  перехрестя  з  

вул. І. Кожедуба (конструкція № 2) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Некрасова, 33, в районі перехрестя з 

бульваром Княгині Ольги) 

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

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

№ 47/1) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами ( вул.   Київська,   в районі   перехрестя   з  

вул. Сквирське шосе) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі «Старокиївського» 

кладовища) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, навпроти школи 

мистецтв № 4) 

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

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Героїв Чорнобиля, в  районі будинку  

№ 5/2) 

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

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

районі будинку № 23/1) 

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

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

будинку № 59) 

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

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

в районі будинку № 37) 

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

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

районі будинку № 77 (конструкція № 1) 

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

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

в районі будинку № 77 (конструкція № 2) 

25.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, навпроти 

автозаправної станції «Лукойл») 

26.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Рибна, зі сторони стоянки, в 

районі кафе «Камелот») 
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27.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Павліченко, біля житлового 

будинку № 28, в районі кафе «Торнадо») 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                           містобудування та архітектури  

                                                                                           міської ради 

28.  Про надання малолітній Дідик А.В. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування та встановлення над нею опіки    

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про послаблення протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2.Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від  

                         24 липня 2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального 

                         підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» (зі змінами)  

                         на складання протоколів про адміністративні правопорушення» шляхом  

                         викладення його в новій редакції 

 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про звіт начальника відділу з питань торгово- побутового  обслуговування  

                          населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради про роботу  

                          із зверненнями громадян за 2019 рік та І квартал 2020 року 

 
 

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

                                                                            обслуговування населення і громадського  

                                                                            харчування міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження нового складу Експертної ради з попереднього розгляду  

                          кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» 

 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна – начальник відділу кадрової роботи та  

                                                                                    з питань служби в органах місцевого  

                                                                                    самоврядування і нагород 

 

ВИСТУПИЛИ:   

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5.  Про створення комісії  по обстеженню виявлених безхазяйних  

                       водопровідної, каналізаційних мереж (мереж водовідведення),  

                           об’єкту зовнішнього освітлення в місті Білій Церкві Київської області 
 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович  - начальник управління комунальної власності  

                                                                                 та концесії міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження  нового складу комісії по визначенню місця розташування  

                          контейнерних майданчиків в районах забудови, що склалася, в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – начальник департаменту житлово- 

                                                                             комунального господарства міської ради 

ВИСТУПИЛИ:   

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 
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утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

     та їх відновної вартості по вулиці Крижанівського, 7 в місті Біла Церква 

 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – начальник департаменту житлово- 

                                                                             комунального господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:   

                                                                                  

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження детального плану території сектору № 45 міста Біла Церква, 

                          обмеженого проектною вулицею та р. Рось орієнтовною площею 31,45 га 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                           містобудування та архітектури  

                                                                                           міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:   

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        13 

             проти –      0 

утримались    -       1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької  

                          діяльності по вул. Привокзальна, в районі будинку № 26-А 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:   

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –          5 

             проти –      4 

утримались    -       5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Музальова Олега  

                            Олександровича щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої  

                            реклами (вул. Ярослава Мудрого, 18/1) 

 
ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ДИКИЙ Г.А. – запропонував  виключити  з порядку  денного  питання  

«10. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Музальова Олега Олександровича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, 18/1)» 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію виключити з порядку 

денного питання «10. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Музальова Олега 

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

Ярослава Мудрого, 18/1)» 

 

Голосували за пропозицію: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 
 

СЛУХАЛИ: 11. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання  

                            дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя  

                            Володимира, в районі перехрестя з вул. Павліченко) 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:   

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        6 

             проти –    3 

утримались    -     5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання  

                            дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул.  Павліченко,   

                            в районі   перехрестя  з вул. І. Кожедуба (конструкція № 1) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 



8 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       6 

             проти –    4 

утримались    -     5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання   

                            дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул.  Павліченко,   

                            в  районі  перехрестя  з вул. І. Кожедуба (конструкція № 2) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        7 

             проти –    3 

утримались    -     4 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання  

                            дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Некрасова, 33,  

                            в районі перехрестя з бульваром Княгині Ольги) 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання  

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

                            житлового будинку № 47/1) 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання  

                            дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами ( вул.   Київська,    

                            в районі   перехрестя   з вул. Сквирське шосе) 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        8 

             проти –    3 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання  

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

                           «Старокиївського» кладовища) 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        8 

             проти –    3 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо  

                            надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект  

                            Князя Володимира, навпроти школи мистецтв № 4) 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        5 

             проти –    3 

утримались    -     6 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання  

                            дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Героїв Чорнобиля,  

                            в  районі будинку № 5/2) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        5 

             проти –    4 

утримались    -     5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни    

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

                            Олександрійський, в районі будинку № 23/1) 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни  

                            щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  

                            (вул. Леваневського, в районі будинку № 59) 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      11 

             проти –    3 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця  Яременко Інеси Василівни  

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

                            Олександрійський,  в районі будинку № 37) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    3 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни  

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

                            Олександрійський, в районі будинку № 77 (конструкція № 1) 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        9 

             проти –    3 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця  Яременко Інеси Василівни  

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

                            Олександрійський, в районі будинку № 77 (конструкція № 2) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        9 

             проти –    3 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни  

                            щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  

                            (вул. Київська, навпроти автозаправної станції «Лукойл») 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        8 

             проти –    3 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни  

                            щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  

                            (вул. Рибна, зі сторони стоянки, в районі кафе «Камелот») 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        9 

             проти –    3 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни  

                            щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  

                            (вул. Павліченко, біля житлового будинку № 28, в районі кафе «Торнадо») 

 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

                                                                                                 містобудування та архітектури  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        9 

             проти –    3 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28.Про надання малолітній Дідик А.В. статусу дитини, позбавленої  

                           батьківського піклування та встановлення над нею опіки    

 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей  

                                                                                                 міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


