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Автор: пtiський го,цова
Г'еtlналiй l1ИКИЙ

рIшЕнL{я

Про план роботи Бiлоuеркiвськоi мiськоi

ради VIII скликаI{ня на 2021 piK

Розглянувши подання мiсt,кого голови, вiдповiдно до ст. 26 Закон1, Украilrи <<IIptl

мiсцеве самоврядування в )rKpaiHi>>, Регламеtrту Бiлочеркiвськоi шriськоi рали VIII ск,цика}lllr|

MicbKa рада вирiшила:

1" Затверлити план робо:ги Бiлочеркiвськоi MicbKoT ради восьN,{ого скликання на,

2021 piK:

[ квартал
1) Про iнформацiю керiвника Бiлоrrеркiвськоi мiсцевоi прокуратури про стан зlil(ollttocl i,,

борсlтьби iз злочинrIiстIо, охорони громадського порядк}, та результати дiя.ltьносr,i Ilct

територii БiлочеркiвськоТ мiськоi територiальноi громади за друге пiврiччя 2020 р.

Виконавець: Бiлочеркiвська мiсцева прокуратура
2) Про iнформацiю начальника Бiлоцеркiвського вiддiлу полiцiТ Головного .чправлiння
Нацiональноi полiцiТ в КиТвськiй областi про стан законностi, боротьби iз злочинrliсr,кl,.

охорони гроN{адського порядку та результати дiяльностi I{a територiТ Бi,,rоперкiвсьttоТ ir,licbtttl'i

територiальноi громади за друге пiврiччя 2020 р.
Виконавець: Бiлошеркiвський вiддiл полiцiТ Головного управлiттltя НацiотIа,пьrIоi

полiцii в Киiвськiй областi
З) Про внесення змiн до статуту Комунального закладу Бiлочерrtiвськоi iuicbKoi pa:tt.I

Бiлоцеркiвська школа мистецтв Ns 1

Виконавець: управлiння культури i туризму MicbKoi ради
4) Про внесення змiн до статуту Комунального закладу БiлочеркiвськоТ r,ticbKoT pa:tr
Бiлочеркiвська дитяча музична школа NЬ 2

Виконавець: управлiння к),льтури i туризму MicbKoi рали
5) Про внесення зплiн до статуту Комунального закладу БiлочеркiвськоТ MicbKoT pa:tlt

Бiлоuеркiвська школа мистецтв NЬ З

Виконавець: управлiння культури i туризму MicbKoT рали
6) Про внесення змiн до статуту Комуна_ltьного закладу БiлоuеркiвськоТ rtiсьttоi pa.lrt

Бiлочеркiвська школа мистецтв NЪ 4

Виконавець: управлiння культури i туризму MicbKoT рали
7) Про внесення змiн до статуту Комунального закладу Бiлоuеркiвськоi пliсl,коТ pa.,itl

Бiлочеркiвська школа мистецтв Ns 5

Виконавець: управлiння культури i туризму MicbKoT рали
S) Про внесення змiн до статуту Комунального закладу БiлоuеркiвськоТ пtiськоТ ра;:lи

Бiлочеркiвська школа мистецтв Nq б дитячих духових opKecTpiB

Виконавець: управ,чiння куль,гури i туризму MicbKoT рали
9) Про внесення змiн до Статуту комунального закладу БiлоuеркiвськоТ п,tiськоТ радtl
Бiлоцеркiвська MicbKa централiзована бiблiотечна система iмепi Петра Kpactto;ltoHa

Виконавець: управлiння культури i туризплу MicbKoT рали
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10) Про затвердження перелiку комунальних закладiв культури базовоi плерехti плiста Бi;rа

I_{epKBa

Виконавець: управлiння культури i туризму MicbKoT ради
11) Про затвердження технiчноi документацii iз землеустроIо щодо iнвентаризацiТ земе:lt,

частини територii м.Бiла I_{epKBa, обмеrкеноТ вулицеIо Леваtlевоького. вулиttсtо СхiлIIоIо l,ii

ринком <Торгове шtiстечко> (масив JФl) в межах м.Бiла I{epKBa КиiвськоТ областi

Виконавець : управ;riння регуJlювання земельних вiдносин MicbKoT раллr
12) Про затвердження технiчноТ документацii iз землеустрою щодо iнвентаризацii зеlчtель

частини територiТ м.Бiла I_{epKBa, обмеженоi вулицею Леваневського. вулицею Схiдt{ою 1i1

ринком <Торгове мiстечко> (масив JФ2) в N,{ея{ах м.Бiла Щерква Киiвськоi областi
Виконавець: управлiння регуJIIованI{я земельних вiдносин MicbKoi ради

13) Про затвердження технiчноi докумеlrтацiТ iз землеус,гроIо щодо ittвеtlтаризацiТ зеп,tельtltt:<

дiлянок кварталу, обмеrкеноi вулицеIо Леваневського" парковоIо зонок). в}_:lиtlс}()

Молодiжною, Коп,tунальним пiдприсмством Бiлоцеркiвськоi MicbKoT ради <1'ро,rеliбrснt,

управлiння) та вулицето Мlлтрофанова в межах м.Бiла l_{epKBa КиТвськоi областi
Виконавець: управлiння регулювання земельних вiдносин MicbKoT ради

14) Про затвердження Полохtення про управлiння з питань молодi та спорту БiлоuеркiвськоI
MicbKoi ради шляхом викладення його в новiй редакцii

Виконавець: управ,riння з питань молодi та спорту мiськоi ради
15) Про затверд}кення статуту комунального закладу БiлочеркiвськоТ мiськоi рали .,lи,гяLIо-

юнацькоi спортивноi школи <Олiмпtl шляхом викладення у новiй релаrсчiТ
Виконавець: управ,,tiння з питань молодi та спорту MicbKoT ради

16) Про затвердження статуту комунального закладу Бiлоuеркiвськоi плiськоi ради дитяt{о-
lонацькоi спортивноi школи кЮнiсть> шляхом викладення у новiй редакцiТ

Виконавець: управлiння з питань молодi та спорту MicbKoT рали
17) Про затвердження статуту комунального закладу БiлошеркiвськоТ MicbKoT ради дитячо-
юнацькоi спортивноi школи <Змiна> шляхом викладення у новiй релакltiТ

Виконавець: управлiння з питань молодi та спорту MicbKoi ради
18) Про затверд)tення статуту комунального закладу Бiлоuеркiвськоi MicbKoT ради .1Ilгячо-

юнацькоi спортивноi шко.llи <Богатир> шляхом викладення у новiй релакчii
Виконавець: управлiння з пиl,ань молодi та спорту MicbKoT ради

19) Про затвердх(ення статуту комунапьного закладу БiлоuеркiвськоТ r,ticbKoT pa.rlll

кЛьодовий стадiон> шляхом викладення у rlовiй редакцiТ
Виконавець: управлiння з питань молодi та спорту мiськоi ради

20) Про затвердження поло)tенFIя комунального закладу БiлошеркiвськоТ lticbttoT рали
кБiлоцеркiвський мiський tIeHTp фiзичного здоров'я населення кСпорт для Bcix>

Виконавець: управлiння з питань молодi та спорту MicbKoT ради
2l) Про змiну найменування та затвердження статуту комунального закладу Бi;rошеркiвськоi
MicbKoT ради Клубу за мiсцем про}кивання <Прометей> шляхом викладення його в HoBiii

релакчii
Виконавець: управлiння з питань молодi та спорту мiськоi рали

22) Про затвердження мiськоi цiльовоi програми матерiально-технiчного забезпечеlttlя

комунальних некомерцiйних пiдприсмств БiлочеркiвськоТ MicbKoT ради на 202l piK

Виконавець: управлiння охорони здоров'я MicbKoi рали
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2З) Про затвердя(ення цiльовоТ програми фiнансовоi пiдтримки гтервиrtltоТ л,,tедtl.ttlоI

допомоги в сiльськiй мiсцевостi БiлоцеркiвськоТ MicbKoT територiа,тьноТ громади на 2021 piK
Виконавець: управлiння oxopoнlr здоров'я MicbKoT ради

24) Про затвердження Комплексноi програми з органiзацiТ та фittатlсоlзого забезпеLIсIItIj,I

мобiлiзацii, призову на вiйськову службу за контрактом, призову на строков1, вiйськовt
службу та приписки до призовноТ дiльницi громадян у MicTi Бiла I]epKBa на 2021 piK

Виконавець: управriння охорони здоров'я MicbKoT ради
25) Про затвердження Полоrкення про службу у справах дiтей БiлочеркiвськоТ пlicbKoT рали

Виконавець: служба у справах дiтей MicbKoi рали
2б) Про затвердх(ення Полоlttення про Управлiнtля освiти i науки БiлоuеркiвськоТ пliськоi

ради в новiй релакчii
Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoi ради

27) Про затверд}кення в новiй редакцii Полохtення про стипендiю MicbKo1-o го,rlовli

кОбларованiсть>>

Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoT ради
28) Про затвердження Програми вiдшкодування з мiсцевого бIодхtету вiдсоткiв за кредита\{Lt-

залученими об'сднаннями спiввласникiв багатоквартирних булинкiв, якi беруть }чость ,,,

Програмi пiдтримки енергомодерrliзацii багатоквартирних булинкiв кЕ}{ЕРГОДl\1,1
дерrкавноТ установи кФонд енергоефективностi>>, на 2021-202З роки

Виконавець: вiддiл енергоефективностi MicbKoi ради

II квартал
1) Про затвердх(ення Порядку встаI{овлення cepBiTyTiB на зеN{ельнi дiляtlки комl,на_ltьноI

власностi Бiлоuеркiвськоi MicbKoi Tepl.tTopi альноi громади
Виконавець: управлiння регулювання земельних вiдносин MicbKoi ради

2) Про затвердження Порядку розрахунку розмiру плати за користуваIIня зеN,{еjIьIlи\lt.I

дiлянками комунаIIьноi власностi (оренда, суперфiчiй, еrчrфiтевзис) БiлоuеркiвськоТ llict,Kol'
територiальноТ громади

Виконавець: управлiння регулювання земельних вiдносиlл плiськоi рали
3) Про включення до перелiку земельних дiлянок несiльськогосподарського призначенн]1
комунальноi власностi, права оренди на якi виставляються на земельнi торги ,v форrri
аукчiону шляхом продажу окремими лотами

Виконавець: управлiння регулювання земельних вiдносин MicbKoT ради
4) Про внесення змiн до рiшення Бiлоцеркiвськоi пtiськоi рали вiд 07 вересllя 2017 рокl,Nл
1120-35-VII кПро затвердження Порядку здiйснення самоврядного коIIтроjlю зi_i

використанням та охороною земель територiальноТ громади м. Бiла IlepKBa
Виконавець: управлiння самоврядного контролIо MicbKoi ради

5) Про внесення змiн до Комплексноi програми подолання дитячоТ бездоглядносгi.
профiлактики негативних явищ у дитячому середовищi, пiдтримки сiмей з дiтьlrли й розвитк.ч,
соцiальних послух для ciM'i, дiтей та молодi <Назустрiч дiтям> в Бiлоцеркiвськiй MicbKiii
терлrторiальнiй громалi на 20l8-2022 роки

Виконавець: служба у справах дiтей MicbKoT ради
6) Про затверджеIIIIя в новiй редакцii Полоrкення про премiю кЗа заслуги в гапузi освiти>

Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoT ради
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7) Про затвердження в новiй релакшiТ статуту ffошкiльного навчаJIьFIоI-о закj]ад), (яс"lа-

садок) <Калинка>> .Щрозлiвськоi сiльськоi рали
Виконавець: Управлiння освiти i науки мiськоi ради

8) Про затвердження в новiй редакцii статуту flошкiльного навчального заклалу (литячиl,i

садок) кБуратiно>> Сидорiвськоi сiльськоi ради
Виконавець: Управлiння освiти i науки мiськоi ради

9) Про затвердження в новiй редакцiI статуту flошкiльного навчального закладу (яс.па-садок)

<Веселка> ШкарiвськоТ сiльськоi рали
Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoT рали

10) Про затвердження в новiй редакцiТ статуту Закладу дошкiльноi освiти (дитячий салок)
<Пролiсок> Бiлоцеркiвськоi районноi ради

Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoT ради
11) Про затвердження в новiй редакцii статуту Глушкiвського Ilавч€l,,Iьно-виховногtt

об'сднання кЗагальноосвiтня школа I-II ступенiв - дитячий садок>

Виконавець: Управлiння освiти i науки мiськоi ради
12) Про затвердження в новiй редакцii статуту Скребишiвського навчаjIьIIо-виховноI-()

об'еднання <Загальноосвiтня школа I-II ступенiв - дитячий садок>

Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoT ради
1з) Про затвердження Програми пiдвищення енергоефективностi в бtодтtетнiй сферi
БiлочеркiвськоТ MicbKoi територiальноi громади на 2021-202З роки

Виконавець: вiддiл енергоефективностi MicbKoi ради

IIl квартал
1) Про включення до перелiку земельних дiляноtс несiльськогосподарського призIIачеItIJ.,{

комунальноТ власrrостi, права оренди на якi виставляються на зеп,tельнi торги у tPoplri

аукцiону шляхом прода}ку окремими лотами
Виконавець: управ-пiння регулювання земельних вiдносиtr пriськоТ ради

2) Про затвердх(ення технiчноi документацii iз землеустроIо шодо iнвентаризаlliТ зел,Iе_,tь

частини територiТ м.Бiла I]epKBa

Виконавець: управ-пiння регулювання земельних вiдllосин MicbKoT ради
3) Про затвердх(ення порядку здiйснення самоврядIrого контролю за використанняN{ об'скгilз
комунаlrьного майна територiальноi громади м, Бiла IJepKBa

Виконавець: управлiння самоврядного контролю MicbKoi ради
4) Про iнформацiю керiвника Бiлоцеркiвськоi мiсцевоТ прокуратури про стан законностi.
боротьбlл iз злочиннiстю, охорони громадського порядку та результати дiя.ltьttостi Hi:t

територii Бiлоцеркiвськоi MicbKoi територiальноТ громади за перше пiврiччя 2021 р.
Виконавець: Бiлочеркiвська пtiсцева прокуратура

5) Про iнформацiIо нача1,Iьника Бiлоцеркiвського вiддiлу полiцiТ Го,товtlого чправ,,littн:а

Нацiональноi полiцiI в КиТвськiй областi про стан законностi, боротьби iз з"ttl.IлIнrтiс t,tc,.

охорони громадського порядку та результати дiяльностi на територii БiлоuсркiвськоТ irticbtitli

територiальноi громади за перше пiврiччя 202l р.
Виконавець: Бiлоцеркiвський вiддiл полiцiТ Головного управлiнлtя Нацiонаtлыltli

полiцii в КиТвськiй областi
6) Про затвердження статуту
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6) Про затвердження в новiй редакцiТ статуту Бiлоцерrсiвського навчально-виховItогс)

об'сднання кЗагальноосвiтня школа I-III ступеliiв Jф l5 - дитячо-юнацький спортивllо-
оздоровчий клуб> БiлоцерltiвськоТ MicbKoi рали Itиiвськоi областi

Виконавець: Управлiння освir:и i науки MicbKoT рали
7) Про затвердження в новiй редакчii статуту Бiлоuеркiвського навча,Iыlо-виховI]оI-о

комплексу <Загальноосвiтня школа l-iII ступенiв NЬ13 - дошкiльний навчацьниit зак,ltа_]l,

Бiлоuеркiвськоi MicbKoi рали КиiвськоI областi
Виконавець: Управлiння освir:и i науки MicbKoi рали

8) Про затвердження в новiй редакцii статуту БiлоцеркiвськоI гiмназiТ Ns2 Бi,,lоцеркiвськоI
MicbKoi рали КиТвськоТ областi

Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoT рали
9) Про затвердження в HoBil"r редакцii статуту Бiлоцеркiвського навчально-виховного
комплексу <Казка> Бiлочеркiвськоi MicbKoT рали КиТвськоТ областi

Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoT ради
10) ) Про затвердх{ення в новiй редакuii статуту Бiлочеркiвська загальноосвiтня tllKo,ta I

ступеня NЪ 2З Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради КиiЪськоi областi
Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoT ради

1l) Про затвердженtIя в нсlвiй редакцii статуту Освiтнього округу-опорного зак_rад},освi,ги

кШкарiвський академiчний лiцей - центр позашкiльноТ освiти>
Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoi рали

l2) Про затвердження в новiй редакцiТ статуту ЩроздiвськоТ загалl,ноосвiтtlьоi rirко,rи I-I]I

ступенiв
Виконавець: Управлiння освiти i науки мiськоi ради

1З) Про затвердження в новiй ре;цакцiТ статуту Пилип.lанського навчальIiо-виховног()
комплексу <Загальноосвiтня школа I-III ступенiв - дошкiльний навчальний заклад)

Виконавець: Управлiння освiти i науки мiськоi ради
14) Про затвердження в новiй редакцii статуту Томилiвського I{авчально-вIlховIiого
об'еднання кЗагальноосвiтгtя школа I-IiI ступенiв - дитячий садок>

Виконавець: Управлiння освiти i науки MicbKoi рали
15) Про затвердження в новiй редакцiТ статуту Терезинського навчаjIьliо-I]иховIiоI,()

об'еднання <Загальноосвiтня школа I-III ступенiв - дитячий садок>

Виконавець: Управлiння освi:ги i науки MicbKoT ради

IV квартал
1) Про включення до перелiку земельних дiлянок несiльськогосподарського призначеIIllj,l

комунальноТ власностi, права оренди на якi виставляIоться на земельнi торги у форлli
аукчiону шляхом прода}ку окремими -гIотами

Виконавець: управ-чiння регуJIювання земельних вiдносин MicbKoT рали
2) Про затверд}кення технiчноi док;rментацii iз землеустрою tцодо iнвеltтаризацii зеrtе;tь

частини територii м.Бiла L{epKBa

Виконавець: управ.чiння регуJIювання земельних вiдносин MicbKoT ради
3) Про затвердхtення Комплексноi програми розвитку фiзичrrоТ культури i сltор,г,"

Бiлоцеркiвськоi MicbKoT територiальнсrТ громади на 2022-2024 роки
Виконавець: управлiння з пиl,ань плолодi та спорту мiськоi ради

4) Про затвердження MicbKoT цiльовоi програми матерiальгlо-технi.tllого забсзпс.tеlltl:а

коN,IунаJIьних некомерчiйних пiдприсшлств Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради на 2022 piK
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Виконавець: управлiння охорони здоров'я MicbKoi ради
5) Про затверд)tення MicbKoi цiльовоi програми безоплатного. пiльгового вiлпуску
лiкарських засобiв у разi амбулаторного лiкування окремих груп населення Бiлоuерrtiвськсli
MicbKoi територiальноi громади та за певними категорiями захворIовань. а TaKo],ii

медикаментозного забезпечення хворих з iшемiчним iнсультом в уIuовах iнсуль,гного блокr
на2022 рiк

Виконавець: управлiння охорони здоров'я MicbKoT ради
6) Про Затвердження MicbKoi програми розвитку та фiнансовоТ пiл,гриплк1.1 Кrэшtyнаt,tьtttlt,о

некомерuiйного пiдприемства БiлочеркiвськоI MicbKoi ради <Бiлоrrеркiвське l.ticbKe

патологоанатомiчне бюро> на 2022 piK
Виконавець: управлiння охорони здоров'я мiськоi ради

7) Про затвердхtеIIня мiськоi цiльовоi програми забезпечення дiялыtостi та розвиlк\
вiддiлення невiдклалtоi медичноi допомоги КомунаJIьного некоп,tерцiйlrого пiдItрисшIс,t,в:r

Бiлоuеркiвськоi MicbKoi ради <Мiськlлй центр первинноТ мелико-санiтарrlоI :IопоNlоги JVl1l, lз

2022 poui
Виконавець: управлiння охорони здоров'я MicbKoi ради

8) Про затвердження l\4icbKoi цiльовоi програми щодо проведення ог,rlяду водiТв
ТРаНСПОРтних засобiв та iнших осiб на стан аJIкогольного сп'янiнttя та офорл,tленняt

результатiв такого огляду в 2022 роцi
Виконавець: управлiння охорони здоров'я MicbKoi рали

9) Про затвердження MicbKoi цiльовоТ програми профiлактики стоN.{атологiчних захворк)ваtlь
дитячого населення БiлоrrеркiвськоТ MticbKoi територiальноТ громади в 2022 porti

Виконавець: управлiння охорони здоров'я MicbKoT ради
10) Про затверд)Itення цiльовоi програми фiнансовоТ ttiдтримки первинrlоТ tteдt],tIttlT

ДОпоМоГи в сiльськiЙ мiсцевостi Бiлоuеркiвськоi MicbKoT територiальноi гроltлади на 2022 piK
Виконавець: управлiння охорони здоров'я MicbKoi ради

2. КОНТРОль За Виконанням рiшення покласти на постiйну KoMicilo з llи,I-allb дотрl1\1аннrl
ПРаВ ЛЮДИни, Законностi, боротьби зi злочиннiстIо, оборонноТ робот,и. запобiгання Kopr.гiltii.
сприяння депутатськiй дiя.цьностi, етики та регламенту.

мiський голова Геннадiй ДИКИЙ


