
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 22 січня 2021 року                                м. Біла Церква                                    № 09 Р 

 

Про скликання засідання виконавчого 

комітету Бiлоцеpкiвської міської ради 

 

Керуючись пп. 2.5.2 п. 2.5 Регламенту роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської 

міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради від 

22 грудня 2009 року № 585 (зі змінами), відповідно до п. 2, 20 ч. 4 ст. 42, ст. 53  Закону України 

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

1. Скликати засідання виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 27 січня 

2021 року о 15.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі виконавчого 

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

1.  Про міську літературно-мистецьку премію ім. І.С. Нечуя-Левицького 

2.  Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціального забезпечення 

та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки 

3.  Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми соціальної підтримки осіб 

з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки 

4.  Про затвердження переліку проєктів переможців, які пропонуються до фінансування у 

рамках громадського бюджету на 2021 рік 

5.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 

червня 2020 року № 331 «Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів» 

6.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 

червня 2020 року № 332 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 

2020/2021 навчального року в м. Білій Церкві» 

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

ради від 08 вересня 2020 року № 537 «Про мережу закладів освіти м. Біла Церква на 

2020/2021 навчальний рік» 

8.  Про мережу закладів освіти комунальної власності населених пунктів сільської 

місцевості Білоцерківської міської територіальної громади на ІІ семестр 2020/2021 

навчального року 

9.  Про схвалення проєкту комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації 

та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, 

призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021 рік 

10.  Про затвердження у новій редакції додатку 2 до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 09 серпня 2016 року № 337 «Про координаційну раду з питань розвитку 

підприємництва при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» 

11.  Про робочу групу з питань перегляду регуляторних актів, які були видані 

Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом міської ради 

12.  Про затвердження фінансових планів на 2021 рік комунальних некомерційних 

підприємств Білоцерківської міської ради 
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13.  Про затвердження висновку комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади 

14.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 

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

загального користування» (зі змінами) 

15.  Про укладання договорів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування в населених пунктах, що входять до Білоцерківської міської територіальної 

громади 

16.  Про інвестиційні зобов’язання щодо оновлення рухомого складу автобусів 

17.  Про зміну адреси житлового будинку № 47 по вул. Котляревського в м. Біла Церква у 

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

18.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою гр. 

Капітоненка Р.А. 

19.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою гр. Мусієнка 

О.С. 

20.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою гр. 

Тихоненка К.І. 

21.  Про розгляд заяви автосервісної філії «Сфера-Авто» приватного акціонерного товариства 

«Українська автомобільна корпорація» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, 20 (конструкція № 1) 

22.  Про розгляд заяви автосервісної філії «Сфера-Авто» приватного акціонерного товариства 

«Українська автомобільна корпорація» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, 20 (конструкція № 2) 

23.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

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

Олеся Гончара, в районі житлового будинку № 22 по вул. Вокзальній) 

24.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АРІТЕЙЛ» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (площа Соборна, 11-А) 

25.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

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

в районі будинку № 20) 

26.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

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

в районі будинку № 89) 

27.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

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

будинку № 78) 

28.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

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

з вул. Шолом-Алейхема) 

29.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

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

будинку № 77) 

30.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

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

районі будинку № 146) 

31.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Білопол Романа Леонідовича щодо надання 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Київська в районі перехрестя з 

вул. Сквирське шосе) 
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32.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Татієнко Т.К. 

стосовно її малолітнього сина Татієнка Є.І. 

33.  Про надання малолітньому Сірошу Н.М. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та  захист його особистих прав 

34.  Про доцільність зарахування на цілодобове перебування малолітнього Папченка 

Михайла Юрійовича в комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований 

обласний будинок дитини м. Біла Церква» 

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

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


