
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 10 січня 2023 року                                м. Біла Церква                                          № 03 Р  

 

Про скликання засідання виконавчого 

комітету Бiлоцеpкiвської міської ради 

 

Керуючись пунктом 37 розділу IV Регламенту роботи виконавчого комітету 

Бiлоцеpкiвської міської ради, затвердженого рішенням Бiлоцеpкiвської міської ради від 

25 лютого 2021 року № 347-10-VIIІ, відповідно до пунктів 2, 20 частини 4 статті 42, статті 

53  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зобов’язую: 

 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 13 січня 

2023 року о 09.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі виконавчого 

комітету міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 15) з порядком денним: 

1.  Про надання дозволу  на встановлення інформаційних дощок 

2.  Про проведення відкритого чемпіонату юнацької баскетбольної ліги Київської області 

сезону 2022-2023 р.р. на території Білоцерківської міської територіальної громади 

3.  Про внесення змін до Переліку найпростіших укриттів у закладах освіти комунальної 

власності Білоцерківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 19 липня 2022 року №439 (зі 

змінами) 

4.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 29 листопада 2022 року № 787 «Про план діяльності виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» 

5.  Про розгляд заяви публічного акціонерного товариства акціонерний банк 

«УКРГАЗБАНК» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами за 

адресою: вулиця Театральна, 9, місто Біла Церква, Київська область 

6.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЛЮС» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 66, місто Біла Церква, Київська область), конструкція № 1 

7.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЛЮС» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 66, місто Біла Церква, Київська область), конструкція № 2 

8.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЛЮС» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 66, місто Біла Церква, Київська область), конструкція № 3 

9.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами за адресою: вулиця 

Героїв Небесної Сотні, 2-Б, місто Біла Церква, Київська область 

10.  Про зміну адреси житлового будинку № 101 по вул. Євгена Деслава в м. Біла Церква 

Київської області у зв’язку з його поділом на окремі об’єкти нерухомого майна 

11.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна – житлового будинку за заявою гр. 

Сарапуки О.А. 
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12.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна – нежитлових будівель за заявою ПП 

«ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛКОМ» з метою її 

упорядкування 

13.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва – зблокованому житловому будинку за 

заявою гр. Кудряшова О.О. 

14.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна –  новозбудованому блокованому 

житловому будинку за заявою гр. Василика О.І. 

15.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна –  новозбудованому житловому 

будинку з мансардним поверхом за заявою гр. Жилякової Л.П. 

16.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна –  новозбудованому житловому 

будинку за заявою гр. Садаєвої Е.С. 

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

18.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна недієздатному Бойко Андрію 

Олександровичу 

19.  Про надання дозволу на перерахування коштів гр. Тхорівської Ірини Валеріївни 

Білоцерківському психоневрологічному інтернату 

20.  Про призначення Діденка Павла Володимировича помічником над дієздатною особою 

Невігером Зігфредом Ерхардом 

21.  Про призначення Поліщука Станіслава Михайловича помічником над дієздатною 

особою Поліщуком Михайлом Олександровичем 

22.  Про призначення Савчука Віктора Михайловича помічником над дієздатною особою 

Титаренком Андрієм Валерійовичем 

2. Загальному відділу Бiлоцеpкiвської міської ради забезпечити інформування членів 

виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради, відповідальних за підготовку проєктів 

рішень на дату, визначену пунктом 1 розпорядження. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 


