
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 15 червня 2022 р.                                                                                № 02-09-33 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової тридцятої сесії 

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

 Відповідно до частини 4, частини 5 статті 46 та частини 8 статті 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 1. Скликати пленарне засідання позачергової тридцятої сесії Білоцерківської міської 

ради VIII скликання 16 червня 2022 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні ДЮСШ-1 (вул. 

Героїв Небесної Сотні, 46а) з проєктом порядку денного: 

 

1. Звіт міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 

2021 рік. 

2. Про затвердження Програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення 

добровольчих формувань Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік. 

3. Про звернення депутатів Білоцерківської міської ради VIII скликання до Президента 

України та Верховної Ради України щодо заборони московського патріархату на території 

України. 

4. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в 

Білоцерківській міській територіальній громаді за І-ІІ квартал 2022 року. 

5. Про затвердження порядку обліку житла, призначеного для тимчасового проживання, та 

надання такого житла внутрішньо переміщеним особам для їх тимчасового проживання. 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 квітня 2021 року № 542-12-VIII «Про 

визначення переліку робіт та об’єктів для відбування засудженими кримінального покарання 

у вигляді громадських робіт та порушниками, на яких накладено адміністративне стягнення у 

вигляді громадських робіт у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023  

роки. 

7. Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської 

міської ради та її виконавчих органів 

8. Про затвердження Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради 

9. Про внесення змін до Програми заходів щодо розпроблення містобудівної документації 

Білоцерківської міської територіальної громади на період 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 42-05-VIII 

10. Про розгляд заяви гр. Таранухи В.Є. про переведення дачного (садового) будинку у жилий 

будинок по вул. Степовій, 171 ГО Товариство садівників і городників Кринички с. Шкарівка 

Білоцерківського району Київської області 

11. Про безоплатну передачу з комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади до державної власності Державної служби України з надзвичайних ситуацій майна 

12. Про безоплатну передачу з балансу управління культури і туризму Білоцерківської міської 

ради на баланс комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська 

централізована клубна система майна 



13. Про передачу до складу концесії майна, яке перебуває на балансі комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» та укладення додаткової 

угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

14. Про передачу до складу концесії майна, а саме закінчений будівництвом об’єкт 

«Реконструкція системи водовідведення з будівництвом каналізаційної насосної станції по 

пров. Водопійному першому в м. Біла Церква Київської області та укладення додаткової угоди 

про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Білоцерківська» 

16. Про передачу земельних ділянок з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПОСП «СИДОРИ»» 

17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ»» 

18. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-22-VIII «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0608» 

19. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-22-VIII «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0606» 

20. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-22-VIII «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0607» 

21. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2260-22-VIII «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0605» 

 

Різне. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 


