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 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  15 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Возненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

7.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

8.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

9.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

10.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

11.  Козирєв П.Г. - член виконавчого комітету 

12.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

13.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

14.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

15.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Новогребельська І.В., Островерх В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

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

Веред В.О. - директор комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Льодовий стадіон»; 

Гребенюк Р.І. – начальник управління комунальної власності та концесії міської 

ради; 

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

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

Паливода І.П. – начальник управління у справах молоді та спорту міської ради; 

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

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

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

ради; 

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

міської ради; 

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

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

Яковенко А.Ю. – начальник відділу господарських відносин та роботи з об’єктами 

нерухомості 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    –    15 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Заступник міського голови Кравець А.В. запропонував виключити з порядку денного 1 

питання: 

 

- Про затвердження складу робочої групи по обстеженню водоохоронних зон берегів річок, 

водойм щодо їх благоустрою та затвердження заходів по безперешкодному доступу до 

берегів річок, водойм та островів на території м. Біла Церква 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     15 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 



3 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про звіт начальника відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської  ради про 

роботу із зверненнями громадян за 2019 рік та 1 квартал 2020 року 

Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

2.  Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом 

Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» 

Доповідає: ВЕРЕД Вячеслав Олексійович - директор комунального закладу 

Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» 

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

енергії ТОВ «УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з державного чи місцевого бюджету в м. Біла Церква 

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

на територіях котельні по вул. Турчанінова, 10 та теплового пункту по вул. 

Крижанівського, 4а  в місті Біла Церква 

5.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

6.  Про звіт управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради по 

роботі із зверненнями громадян за 2019 рік 

7.  Про внесення змін до складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги по 

програмі «Турбота» 

8.  Про внесення змін до складу робочої групи з питань реалізації заходів Програми 

соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки 

9.  Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

10.  Про визнання рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради такими, що 

втратили чинність 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

11.  Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну власність територіальної 

громади міста Білої Церкви з державної власності Міністерства оборони України 

нерухомого майна (квартир) 

Доповідає: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

12.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Орловського О.М. 

13.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Орловського Р.М. 

14.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Терещенка  В.Б. 

15.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Шлапацького В.В. 

16.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою Кононенко Катерини Сергіївни 

17.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою Полянської Інни Сергіївни 

18.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Головатенка Андрія 

Петровича 

19.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (нежитлової будівлі) за заявою Маршалка 

Владислава Вадимовича з метою її упорядкування 
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20.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами  (вул. Олеся Гончара, в районі будинку № 10) 

21.  Про розгляд заяви  рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бул. Олександрійський зі сторони дендропарку «Олександрія» 

ліворуч від майданчика для паркування) 

22.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бул. Олександрійський зі сторони дендропарку «Олександрія» 

праворуч від майданчика для паркування) 

23.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе в районі будинку № 10 зі сторони залізниці) 

24.  Про розгляд заяви  рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе в районі павільйону «Венеція») 

25.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії  дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами  (вул. Леваневського на розподільчій смузі між проїздом від ПК 

заводу ГТВ) 

26.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії  дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе в районі будинку № 220 зі сторони залізниці) 

27.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (зелена розподільча смуга перехрестя вул. Грибоєдова та вул. Рибна, 

зі сторони школи № 10 ) 

28.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (просп. Князя Володимира в районі залізничного шляхопроводу в 

напрямку руху до вул. Леваневського) 

29.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Леваневського в районі житлового будинку № 48) 

30.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії  дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами  (вул. Леваневського (зі сторони автостоянки біля ПК ВАТ Росава) 

31.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бул. Олександрійський (біля готелю Рось ) конструкція №1) 

32.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Київська в районі перехрестя з вул. Глиняною) 

33.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе в районі АЗС ТНК зі сторони залізниці) 

34.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 
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зовнішньої реклами (зелена розподільча смуга перехрестя вул. Грибоєдова та вул. Рибна 

зі сторони АЗС ) 

35.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дію дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе перехрестя з вул. Воєводіна зі сторони 

залізниці) 

36.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе в районі адмінкорпусу ТОВ «Поліс» зі сторони 

залізниці) 

37.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами  (вул. Сквирське шосе, в районі залізничного шляхопроводу) 

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

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

з вул. І. Кожедуба) 

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

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

шляхопроводу через залізницю) 

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

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

магазину «Галерея мод») 

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

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

з вул. Привокзальною) 

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

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Героїв Небесної Сотні, 2) 

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

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Логінова, в районі перехрестя з 

вул. Курсовою) 

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

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

будинку № 218) 

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

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Некрасова, в районі будинку № 

53-Е по вул. Леваневського) 

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

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

будівлі № 161 А) 

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

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, в районі будинку № 

101) 

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

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Дружби, в районі автостоянки) 

49.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Метан 

плюс» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська) 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

50.  Про визначення порядку участі Мотуренка Олександра Ігоровича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Мотуренко Златою Олександрівною 
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51.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Ярмоленко Н.М. 

стосовно її неповнолітнього сина Ярмоленка А.В. 

52.  Про втрату статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування 

53.  Про надання до суду висновку про визнання малолітньої дитини такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням 

54.  Про надання до суду висновку про визнання дитини такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням 

55.  Про надання дозволу для зняття коштів з особового рахунку малолітнього 

Грабовського А.Р. 

56.  Про надання малолітньому Тиндюку Д.А. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

57.  Про надання неповнолітній Атаманенко К.М. повної цивільної дієздатності 

58.  Про надання неповнолітній Степанець М.Д. статусу дитини-сироти та захист її особистих 

прав 

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

конфліктів 

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

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт начальника відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської  ради 

про роботу із зверненнями громадян за 2019 рік та 1 квартал 2020 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      12 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ДИКИЙ Г.А. – протокольне доручення: начальнику відділу 

транспорту та зв’язку міської ради підготувати інформацію: 

- про вчинені адміністративні правопорушення перевізниками на автобусних маршрутах 

загального користування; 

- які адміністративні стягнення були вжиті за вчинення правопорушень; 

- про розмір коштів, що надійшли до місцевого бюджету за результатами вжитих заходів. 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним 

закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» 

 

ДОПОВІДАВ: ВЕРЕД Вячеслав Олексійович - директор комунального закладу 

Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ЛЕНТЮГОВ А.В. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

джерел енергії ТОВ «УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету в м. Біла 

Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., МАРШАЛОК В.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ДЕНИСЕНКО О.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    5 

             проти –    3 

утримались    -     5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості  на територіях котельні по вул. Турчанінова, 10 та теплового пункту 

по вул. Крижанівського, 4а  в місті Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (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       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 6. Про звіт управління соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради по роботі із зверненнями громадян за 2019 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до складу робочої групи з питань надання матеріальної 

допомоги по програмі «Турбота» 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до складу робочої групи з питань реалізації заходів 

Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-

2020 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про зміни в штатному розписі управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

- запропонувала в розпорядчій частині проєкту рішення слово «червня» замінити 

словом «вересня» у всіх випадках. 
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Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Велігорської Т.О.: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про визнання рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

такими, що втратили чинність 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну власність 

територіальної громади міста Білої Церкви з державної власності 

Міністерства оборони України нерухомого майна (квартир) 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності та 

концесії міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Орловського О.М. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Орловського Р.М. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Терещенка  В.Б. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою гр. Шлапацького В.В. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою Кононенко Катерини 

Сергіївни 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва за заявою Полянської Інни 

Сергіївни 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою Головатенка 

Андрія Петровича 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (нежитлової будівлі) за заявою 

Маршалка Владислава Вадимовича з метою її упорядкування 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

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

запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки потенційного 

конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (вул. Олеся Гончара, в районі 

будинку № 10) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    0 
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утримались    -     1 

 

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

ОЛІЙНИК А.О., ДИКИЙ Г.А. – протокольне доручення: 

начальнику комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з 

благоустрою м. Біла Церква» підготувати інформацію про кількість демонтованих рекламних 

засобів на території міста Біла Церква за 2019-2020 роки. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

Через технічний збій роботи системи голосування проєкт рішення виконавчого комітету 

міської ради «Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (бул. Олександрійський зі сторони дендропарку «Олександрія» ліворуч 

від майданчика для паркування)» не ввійшов до процедури голосування.  

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бул. Олександрійський зі сторони 

дендропарку «Олександрія» праворуч від майданчика для паркування) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе в районі 

будинку № 10 зі сторони залізниці) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви  рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе в районі 

павільйону «Венеція») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії  дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (вул. Леваневського на розподільчій 

смузі між проїздом від ПК заводу ГТВ) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії  дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе в районі 

будинку № 220 зі сторони залізниці) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (зелена розподільча смуга 

перехрестя вул. Грибоєдова та вул. Рибна, зі сторони школи № 10) 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (просп. Князя Володимира в районі 

залізничного шляхопроводу в напрямку руху до вул. Леваневського) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

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

житлового будинку № 48) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії  дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (вул. Леваневського (зі сторони 

автостоянки біля ПК ВАТ Росава) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 
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              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бул. Олександрійський (біля готелю 

Рось ) конструкція №1) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

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

вул. Глиняною) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе в районі АЗС 

ТНК зі сторони залізниці) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 33. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (зелена розподільча смуга 

перехрестя вул. Грибоєдова та вул. Рибна зі сторони АЗС ) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дію дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе перехрестя з 

вул. Воєводіна зі сторони залізниці) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе в районі 

адмінкорпусу ТОВ «Поліс» зі сторони залізниці) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю щодо продовження терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в районі 

залізничного шляхопроводу) 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Павліченко, в районі перехрестя з вул. І. Кожедуба) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

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

рішення виконавчого комітету – зняти з розгляду порядку денного проєкт 

рішення 

 

Голосували за зняття з розгляду порядку денного проєкту рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проєкт рішення знятий з розгляду порядку 

денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

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

Сквирське шосе, в районі шляхопроводу через залізницю) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

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

Олександрійський, в районі магазину «Галерея мод») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 
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Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Фастівська, в районі перехрестя з вул. Привокзальною) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    6 

             проти –    3 

утримались    -     5 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Героїв Небесної Сотні, 2) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    5 

             проти –    3 

утримались    -     6 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Логінова, в районі перехрестя з вул. Курсовою) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    3 

             проти –    3 
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утримались    -     7 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Сквирське шосе, навпроти будинку № 218) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    7 

             проти –    3 

утримались    -     4 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Некрасова, в районі будинку № 53-Е по вул. Леваневського) 

 

ДОПОВІДАВ: ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    4 

             проти –    2 

утримались    -     7 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

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

Олександрійський, в районі будівлі № 161 А) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Київська, в районі будинку № 101) 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 47. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Дружби, в районі автостоянки) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 48. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім 

«Метан плюс» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Київська) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 49. Про визначення порядку участі Мотуренка Олександра Ігоровича у вихованні 

та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Мотуренко Златою 

Олександрівною 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 50. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Ярмоленко Н.М. стосовно її неповнолітнього сина Ярмоленка А.В. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 51. Про втрату статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 52. Про надання до суду висновку про визнання малолітньої дитини такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 53. Про надання до суду висновку про визнання дитини такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     3 



22 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 54. Про надання дозволу для зняття коштів з особового рахунку малолітнього 

Грабовського А.Р. 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 55. Про надання малолітньому Тиндюку Д.А. 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       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 56. Про надання неповнолітній Атаманенко К.М. повної цивільної дієздатності 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 57. Про надання неповнолітній Степанець М.Д. 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       –  15 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 58. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 59. 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       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           Анна ОЛІЙНИК 


