
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 20 січня 2023 року                                м. Біла Церква                                          № 08 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 24 січня 

2023 року о 10.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі виконавчого 

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

1.  Про організаційне забезпечення реалізації заходів Програми підтримки внутрішньо 

переміщених осіб на 2023-2025 роки 

2.  Про організаційне забезпечення реалізації заходів Програми підтримки Захисників і 

Захисниць України на 2023-2025 роки 

3.  Про організаційне забезпечення реалізації заходів Програми соціальної підтримки 

«Турбота» на 2023-2025 роки 

4.  Про внесення змін до Порядку надання грошової допомоги для компенсації витрат на 

зубопротезування, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 09 лютого 2021 року № 97 

5.  Про робочу групу з питань реалізації заходів Програми підтримки Захисників і Захисниць 

України 

6.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги 

по програмі «Турбота» 

7.  Про затвердження нового складу робочої групи з організації поховання 

8.  Про звіт управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради по роботі 

із зверненнями громадян за 2022 рік 

9.  Про схвалення проєкту рішення Білоцерківської міської ради «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади газопроводу середнього тиску, що прокладений по провулку Залізничному в селі 

Томилівка» 

10.  Про схвалення проєкту рішення Білоцерківської міської ради «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади мереж газопроводів та споруд, що прокладені до житлового будинку по вулиці 

Митрофанова, 2а в місті Біла Церква» 

11.  Про зміну адреси житлового будинку № 55 по вул. Олени Теліги в м. Біла Церква Київської 

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

12.  Про вибуття з дитячого будинку сімейного типу Лужецької Н.М. вихованця Білецького 

М.В. 

13.  Про вибуття малолітньої дитини з комунального закладу Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» та передачу її батькам 
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14.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Дідика В.П. стосовно 

його малолітньої дочки Дідик А.В. 

15.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Черешнєва П.В. 

стосовно його неповнолітньої дочки Черешнєвої А.П. 

16.  Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітнього Кізея-Швеця Ю.С. 

у КЗ КОР «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка» 

17.  Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітнього Сіроша Н.М. у КЗ 

КОР «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» 

18.  Про звільнення від повноважень опікуна Костиренко К.М. та встановлення опіки над 

малолітнім Красножоном Р.І. й захист його особистих прав 

19.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками про 

визначення місця проживання малолітнього Резніченка М.В. 

20.  Про надання неповнолітній Вівсяницькій Д.В. статусу дитини-сироти 

21.  Про надання неповнолітньому Коломійцю В.В. статус дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

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

конфліктів 

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

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 


