
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 16 листопада  2022 р.                                                                                № 02-09-7 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової тридцять четвертої 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 тридцять четвертої сесії Білоцерківської 

міської ради VIII скликання 17 листопада 2022 року о 10 годині 00 хвилин у великій залі 

міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про внесення змін до Програми надання фінансової допомоги військовим частинам 

Збройних Сил України, які розташовані на території Білоцерківської міської територіальної 

громади, на 2022 рік 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 лютого 2022 року № 2558 «Про 

затвердження Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

3. Про надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення статутного 

капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

на 2022 рік 

4.   Про внесення змін до Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок 

воєнних дій на території Білоцерківської міської територіальної громади, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 травня 2022 року № 267 

5. Про внесення змін до Програми надання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Світанок» на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 05 

серпня 2022 року № 518 

6. Про надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення статутного 

капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2022 рік. 

7. Про внесення змін до Білоцерківської міської цільової програми захисту населення 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге півріччя 

2018-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 30 серпня 2018 року 

№ 2543-55-VII 

8. Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального захисту 

населення «Турбота» на 2017-2022 роки 

9. Про затвердження Програми соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки 

10. Про затвердження Програми підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 

роки 



11. Про затвердження Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 

роки 

      12. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2021 № 2522-25-VIII «Про 

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у постійне користування Комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» за адресою вул. Польова, 2, село 

Піщана, Білоцерківський район 

14. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних 

ділянок комунальної власності за адресою: вул. Павла Скоропадського, 4, місто Біла Церква 

Білоцерківський район 

 

Різне. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


