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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.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

6.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

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

8.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

9.  Власенко В.В. - 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: 

 

Гриненко Ю.А., Островерх В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Антонюк М.А. - радник міського голови; 

Бабенко В.М. - депутат Білоцерківської міської ради VІІ скликання; 

Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування міської ради; 

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

«Льодовий стадіон»; 

Возненко С.Г. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта»; 

Гейло І.В. - депутат Білоцерківської міської ради VІІ скликання; 

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

ради; 

Дишлюк В.О. - в.о. начальника служби у справах дітей міської ради; 

Загородня Г.І. - начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах 

місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

Ковбаса О.С. - заступник начальника Білоцерківського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області; 

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

Петрик Ю.Ф. – начальник управління освіти та науки міської ради; 

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

Ротаєнко Н.В. - заступник начальника управління – начальник відділу правового 

забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради 

та її виконавчих органів юридичного управління міської ради; 

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

ради; 

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

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. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

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

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

загального складу виконавчого комітету. 

 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету голосували: 

            за    –    13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 1 питання: 
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- Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква 

 

та виключити з порядку денного 1 питання: 

 

- Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської  ради 

від 13 лютого 2018 року № 77 «Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів 

загального користування» 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     14 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про затвердження Порядку здійснення безкоштовного тестування на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

2.  Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів 

3.  Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2020/2021 навчального року в м. 

Білій Церкві 

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

ради 

4.  Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на третій квартал 

2020 року 

5.  Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів на території міста Біла Церква 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

6.  Про зміни в штатному розписі департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 

Доповідає: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого 

самоврядування і нагород міської ради 

7.  Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09 

червня 2020 № 279 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються 

комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» 

Доповідає: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник управління у справах молоді та 

спорту міської ради 

8.  Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства 

та благоустрою 

9.  Про делегування департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради повноважень щодо процедури зберігання протоколів зборів співвласників 

багатоквартирних будинків та розміщення інформації про рішення, прийняті такими 

зборами 

10.  Про затвердження акту приймання-передачі основних засобів у комунальну власність 

територіальної  громади міста Біла Церква 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 
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11.  Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

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

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

12.  Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної громади 

міста Білої Церкви від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Запорізька, 

19» зовнішніх водопровідної та каналізаційної (мережі водовідведення) мереж, що 

прокладені до житлового будинку по вул. Запорізька, 19 в місті Білій Церкві Київської 

області 

13.  Про створення робочої групи для вивчення питання щодо прийняття у комунальну 

власність територіальної громади міста Білої Церкви потенційно безхазяйних об’єктів 

спортивної інфраструктури по вул. Леваневського, 53 в місті Білій Церкві Київської 

області 

Доповідає: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

14.  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) 

15.  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) 

16.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСТ-КОС» щодо надання 

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

магазину «NOVUS») 

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

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

автозаправної станції «Amic Energy») 

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

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Першотравнева, 8) 

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

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

комунального навчального закладу Київської обласної ради Київського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів) 

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

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

міської лікарні № 1) 

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

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

напрямку руху транспорту до центру міста, в районі зупинки громадського транспорту 

«вул. Вокзальна») 

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

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

площі П. Запорожця) 

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

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

автозаправної станції «Гепард») 
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24.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Курсова, в районі будинку № 3 

А) 

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

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

напрямку руху транспорту до центру міста, в районі магазину «АТБ») 

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

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

напрямку руху транспорту до центру міста, перед поворотом до вул. Павліченко) 

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

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

напрямку руху транспорту від центру міста, в районі зупинки громадського транспорту 

«вул. Б. Хмельницького») 

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

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Василя Стуса, в районі будівлі 

№ 3) 

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

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

мостом через р. Протока, в напрямку руху транспорту до вул. Леваневського) 

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

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

торгово-розважального центру «Гермес») 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

31.  Про визначення порядку участі Остролуцького Сергія Олександровича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітнім сином Остролуцьким Іллею Сергійовичем 

32.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Іванченка О.І. 

стосовно його малолітньої дочки Іванченко І.О. 

33.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Самойлик І.В. та 

Самойлика В.Г. стосовно їх неповнолітньої дочки Самойлик В.В. 

34.  Про встановлення опіки над малолітньою Царенко М.С. 

35.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення порядку 

участі батька та баби у вихованні дитини 

36.  Про надання неповнолітній Кокот В.В. повної цивільної дієздатності 

37.  Про негайне відібрання малолітньої дитини у батьків та її влаштування 

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

конфліктів 

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

Доповідає: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Порядку здійснення безкоштовного тестування на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      15 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2020/2021 навчального 

року в м. Білій Церкві 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на третій 

квартал 2020 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів на території міста Біла 

Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: ВЛАСЕНКО В.В. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про зміни в штатному розписі департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна - начальник відділу кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого самоврядування і 

нагород міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 09 червня 2020 № 279 «Про встановлення тарифів на платні послуги, 

що надаються комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий 

стадіон» 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник управління у справах молоді та 

спорту міської ради 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-

комунального господарства та благоустрою 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 
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             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про делегування департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради повноважень щодо процедури зберігання 

протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків та розміщення 

інформації про рішення, прийняті такими зборами 

 

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: 10. Про затвердження акту приймання-передачі основних засобів у комунальну 

власність територіальної  громади міста 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: 11. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

 

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

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

- запропонувала в пункті 1.3 проєкту рішення цифри «07-00» замінити на цифри «08-

00» 

 

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

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Беркут М.В.: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 
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СЛУХАЛИ: 12. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної 

громади міста Білої Церкви від об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Запорізька, 19» зовнішніх водопровідної та каналізаційної (мережі 

водовідведення) мереж, що прокладені до житлового будинку по вул. 

Запорізька, 19 в місті Білій Церкві Київської області 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності та 

концесії міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про створення робочої групи для вивчення питання щодо прийняття у 

комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви потенційно 

безхазяйних об’єктів спортивної інфраструктури по вул. Леваневського, 53 в 

місті Білій Церкві Київської області 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності та 

концесії міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГЕЙЛО І.В., БАБЕНКО В.М. – запропонував доповнити проєкт 

рішення: 

 

«Гейло 

  Ігор Вікторович 
  депутат Білоцерківської міської ради VІІ скликання, голова 

постійної комісія з питань освіти, науки, культури, мови, 

прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 

інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, 

соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та 

дитинства (за згодою);» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Бабенка В.М.: 

              за       –  15 

             проти –    0 

утримались    -     0 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 14. 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) 

 

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    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. 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 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    1 

             проти –    4 

утримались    -     6 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСТ-КОС» 

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

Леваневського, в районі магазину «NOVUS») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    1 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Київська, навпроти автозаправної станції «Amic Energy») 

 

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). 
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СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Першотравнева, 8) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    8 

             проти –    2 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Ярослава Мудрого, в районі комунального навчального закладу Київської 

обласної ради Київського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    1 

             проти –    3 

утримались    -     8 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Ярослава Мудрого, в районі міської лікарні № 1) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    6 

             проти –    3 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Олександрійський, в напрямку руху транспорту до центру міста, в районі 

зупинки громадського транспорту «вул. Вокзальна») 
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ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    0 

             проти –    2 

утримались    -     8 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, в районі площі П. Запорожця) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    9 

             проти –    1 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Київська, в районі автозаправної станції «Гепард») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    0 

             проти –    4 

утримались    -     7 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Курсова, в районі будинку № 3 А) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    6 

             проти –    1 

утримались    -     6 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Князя Володимира, в напрямку руху транспорту до центру міста, в районі 

магазину «АТБ») 

 

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

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

Князя Володимира, в напрямку руху транспорту до центру міста, перед 

поворотом до вул. Павліченко) 

 

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

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

Олександрійський, в напрямку руху транспорту від центру міста, в районі 

зупинки громадського транспорту «вул. Б. Хмельницького») 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    3 

             проти –    0 

утримались    -     9 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Василя Стуса, в районі будівлі № 3) 
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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: 29. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

Князя Володимира, перед мостом через р. Протока, в напрямку руху 

транспорту до вул. Леваневського) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    2 

             проти –    1 

утримались    -     8 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

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

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

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –    0 

             проти –    2 

утримались    -     8 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про визначення порядку участі Остролуцького Сергія Олександровича у 

вихованні та особистому спілкуванні з його малолітнім сином Остролуцьким 

Іллею Сергійовичем 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Іванченка О.І. стосовно його малолітньої дочки Іванченко І.О. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

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

Самойлик І.В. та Самойлика В.Г. стосовно їх неповнолітньої дочки 

Самойлик В.В. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ВОЗНЕНКО К.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про встановлення опіки над малолітньою Царенко М.С. 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення порядку участі батька та баби у вихованні дитини 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: ВОЗНЕНКО К.С., ВЛАСЕНКО В.М., ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання неповнолітній Кокот В.В. повної цивільної дієздатності 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про негайне відібрання малолітньої дитини у батьків та її влаштування 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ДЕНИСЕНКО О.М., ВОЗНЕНКО К.С., ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 
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ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович – в.о. начальника служби у справах 

дітей міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  14 

             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 


