
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 07 травня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 100 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 11 травня 

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 встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи 

розташованих на відповідній території Білоцерківської міської територіальної громади 

підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності 

2.  Про дострокове розірвання  договору 

3.  Про укладання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування Білоцерківської міської територіальної громади № 13 

4.  Про розгляд заяви автосервісної філії «СФЕРА-АВТО» акціонерного товариства 

«Українська автомобільна корпорація» щодо продовження строку дії дозволу  на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, 20) 

5.  Про розгляд заяв акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» щодо продовження строку 

дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Героїв Небесної Сотні, 2) 

6.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНСТРЕЙДСЕРВІС» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Михайла 

Грушевського, 13-І) 

7.  Про зміну адреси комплексу нежитлових будівель по вул. Гагаріна, 37-А в м. Біла Церква 

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

8.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (індивідуальному житловому будинку) за 

заявою  гр. Бондаренка О.Г. 

9.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому житловому будинку) 

за заявою гр. Степанюка С.А. 

10.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому дошкільно-

навчальному закладу на 220 місць в мікрорайоні «Таращанський» в м. Біла Церква)  

11.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (блокованому житловому будинку) за заявою 

гр. Гоц Л.П. 

12.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (житлового будинку) за заявою гр. Щербака 

К.І., гр. Щербака В.І. з метою її упорядкування 

13.  Про зміну адреси житлового будинку № 3 по пров. Раскової другий в м. Біла Церква у 

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

14.  Про зміну адреси житлового будинку № 191 по вул. Таращанська в м. Біла Церква у зв’язку 

з його поділом на окремі об’єкти нерухомого майна 
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15.  Про надання до суду висновку щодо розв’язання спору про виселення неповнолітньої 

дитини з житлового приміщення 

16.  Про надання малолітньому Татієнку Є.І. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування  

17.  Про надання малолітнім Портянку Н.В., Портянку Д.В. та Портянку Т.В. статусу дітей-

сиріт та захист їх особистих прав 

18.  Про надання малолітній Осадчій М.В. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування та захист її особистих прав 

19.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Наулка С.В. стосовно 

його малолітньої дочки Наулко Є.С. 

20.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Супруна О.А. 

стосовно його малолітнього сина Супруна Н.О. 

21.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Павленка В.В. та 

Фалалєєвої Л.М. стосовно їхніх  малолітніх дітей Павленко В.В. та Павленко М.В. 

22.  Про вирішення питання щодо опіки над малолітнім Штундером В.Д. 

23.  Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської ради про 

підтвердження місця проживання дитини Гнатюк К.В. для її тимчасового виїзду за межі 

України 

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

конфліктів 

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

 

2. Загальному відділу міської ради забезпечити інформування членів виконавчого 

комітету 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  


