
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 21 травня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 114 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 25 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 клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

2.  Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з драгрейсінгу 

3.  Про організацію та проведення в Білоцерківській міській територіальній громаді змагань з 

велосипедного спорту 

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

ради від 22 грудня 2020 року № 754 «Про план діяльності виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік» 

5.  Про скасування деяких рішень виконавчого  комітету Білоцерківської  міської  ради 

6.  Про звіт начальника відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і 

громадського харчування Білоцерківської міської ради про роботу із зверненнями 

громадян за 2020 рік та І квартал 2021року 

7.  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 

8.  Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються в комунальному підприємстві 

Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій 

9.  Про визнання рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради такими, що 

втратили чинність 

10.  Про внесення змін до Порядку надання грошової допомоги по Програмі соціального 

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

11.  Про внесення змін до додатку 2 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 13 квітня 2021 року № 226 «Про затвердження заходів з підготовки до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років на території Білоцерківської міської 

територіальної громади» 

12.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Леваневського, 26 а в м. Біла Церква 

13.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Східна, 22-А в м. Біла Церква 

14.  Про  затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: бульвар Михайла Грушевського, 14 в м. Біла Церква 

15.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: бульвар Олександрійський, 11 в м. Біла Церква 
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16.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: бульвар Олександрійський, 197/1 в м. Біла Церква 

17.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Андрея Шептицького, 2 в м. Біла Церква 

18.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Івана Мазепи, 75-А в м. Біла Церква 

19.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Леваневського, 43 в м. Біла Церква 

20.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Некрасова, 127 в м. Біла Церква 

21.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Павліченко, 22 в м. Біла Церква 

22.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Павліченко, 57 в м. Біла Церква 

23.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Пушкінська, 49 в м. Біла Церква 

24.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Сквирське шосе, 178 в м. Біла Церква 

25.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Східна, 22-Б в м. Біла Церква 

26.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Тімірязєва, 20 в м. Біла Церква 

27.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Турчанінова, 10 в м. Біла Церква 

28.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Шевченка, 58 в м. Біла Церква 

29.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 68 в м. Біла Церква 

30.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: провулок Івана Гонти, 11а в м. Біла Церква 

31.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Логінова, 28 в м. Біла Церква 

32.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Некрасова, 139 в м. Біла Церква 

33.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Пролетарська, 17 в м. Біла Церква 

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

заявою гр. Бондаренка О.Г. 

35.  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 

36.  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 

37.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому пункту очікування 

громадського транспорту з приміщеннями торгівлі на зупинці «Залізничний вокзал» по 

вул. Привокзальній в м. Біла Церква Київської області) 

38.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому багатоповерховому 

житловому комплексу) за заявою Приватного підприємства «БІЛОЦЕРКІВБУДІНВЕСТ» 

39.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Осипчука Олексія Борисовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (площа Соборна, 1) 

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

підтвердження місця проживання дитини Лукашенко Д.В. для її тимчасового виїзду за 

межі України 



3 

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

підтвердження місця проживання дитини Свіржевської А.Д. для її тимчасового виїзду за 

межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Черкасова А.Є. для його тимчасового виїзду за 

межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Ямбуренка М.О. для його тимчасового виїзду за 

межі України 

44.  Про визначення місця проживання малолітньої дитини Іванова Д.Є. 

45.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Перебетюк О.С. 

стосовно її малолітнього сина Деркача М.С. 

46.  Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітнього Мизина Ю.О. у КЗ 

КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час літніх канікул 

47.  Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітньої Мизин В.О. у КЗ 

КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час літніх канікул 

48.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Коваленка В.О. 

у КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час літніх канікул 

49.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Кулеши Д.К. у 

КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час літніх канікул 

50.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Янчука С.С. у 

КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час літніх канікул 

51.  Про надання неповнолітньому Попову К.А. статусу дитини, позбавленої  батьківського 

піклування, встановлення піклування над ним та опіки над його майном 

52.  Про негайне відібрання малолітньої дитини у матері та її влаштування 

53.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Люльки О.М. 

стосовно її малолітньої дочки Люльки І.В. 

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

конфліктів 

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

56.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна недієздатного Семянівського Івана 

Мефодійовича 

57.  Про висновок щодо доцільності призначення опікунів Кошелевої Світлани Савеліївни, у 

разі визнання її судом недієздатною 

58.  Про призначення Старик Людмили Іванівни помічником над дієздатною особою Старик 

Сергієм Анатолійовичем 

 

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  


