
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 04 червня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 127 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 08 червня 

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 звернення до Президента України та Прем’єр-міністра України щодо участі у проєкті 

Kyiv City Express 

2.  Про відзначення Дня молоді у Білоцерківській міській територіальній громаді 

3.  Про тимчасове розміщення цирку шапіто циркового колективу «Вогні Києва» на території 

міста Біла Церква 

4.  Про комісію з питань встановлення меморіальних дощок на території Білоцерківської 

міської територіальної громади 

5.  Про створення комісії з обстеження стану зберігання, характеру та способу використання 

об’єктів культурної спадщини Білоцерківської міської територіальної громади 

6.  Про звіт начальника відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської  ради про роботу 

із зверненнями громадян за 2020 рік та І квартал 2021 року 

7.  Про продовження строку дії договорів на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування 

8.  Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Білоцерківської міської територіальної громади № 18 

«Залізничний вокзал - вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)» 

9.  Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади від фізичної особи Підпалого С.М. зовнішньої 

водопровідної мережі, що прокладена до нежитлової будівлі літ. «В» прим. 2 по вул. 

Таращанська, 155 а в місті Білій Церкві, Київської області 

10.  Про затвердження Порядку надання часткової компенсації відшкодування оплати 

житлово-комунальних послуг в готівковій формі 

11.  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 

12.  Про організацію роботу закладів дошкільної освіти комунальної власності Білоцерківської 

міської територіальної громади в літній період 2021 року 

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

відновної вартості на території кладовищ «Старокиївське» по вулиці Київській, 

«Старозарічанське» по вулиці Ставищанській та «Сухий Яр» по вулиці Сухоярській в місті 

Біла Церква Київської області 
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14.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості за адресою: вулиця Вокзальна, 14 в м. Біла Церква 

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

відновної вартості за адресою: вулиця Дачна, 45 в м. Біла Церква 

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

відновної вартості за адресою: вулиця Таращанська, 167 в м. Біла Церква 

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

відновної вартості за адресою: вулиця Перемоги, 2 в с. Вільна Тарасівка Білоцерківського 

району Київської області 

18.  Про демонтаж самовільно встановлених 1 металевого гаража та 3 металевих будок, 

розміщених на території земельної ділянки комунальної власності в районі будинків 45, 47 

по вул. Героїв Крут та в районі будинку 18 по вул. Некрасова в м. Біла Церква 

19.  Про організацію проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних 

будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, 

співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним 

будинком, в Білоцерківській міській територіальній громаді 

20.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін в Програму забезпечення 

жителів Білоцерківської міської територіальної громади муніципальним житлом на 2021-

2023 роки, яка затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 29 квітня 2021 року 

№ 584-12-VII, шляхом викладення її в новій редакції» 

21.  Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства 

та благоустрою 

22.  Про впорядкування справ квартирного обліку дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб з їх числа, які є внутрішньо переміщеними особами 

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

за заявою гр. Бондаренка Д.Б. 

24.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (індивідуальному житловому будинку) 

за заявою гр. Качан Н.В. 

25.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку з мансардним поверхом) 

за заявою гр. Різника О.В. 

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

за заявою гр. Сухого О.В. 

27.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Алювалья Вікрамджіт Сінгх щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (Торгова площа, 4/27) 

28.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, що 

розміщена в м Біла Церква по вул. Сквирське шосе, 178 

29.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, що 

розміщена в м Біла Церква по вул. Героїв Крут, в районі житлового будинку № 85 (ТС № 1) 

30.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, що 

розміщена в м Біла Церква по вул. Героїв Крут, в районі житлового будинку № 85 (ТС № 2) 

31.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця Школенка Павла Олександровича в м Біла Церква по вул. Дачній, в 

районі житлового будинку № 5 по вул. Декабристів 

32.  Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітньої Сови Д.О. у КЗ КОР 

«Трипільський навчально-реабілітаційний  центр» під час літніх канікул 

33.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Станіславова 

Д.О. у КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» під час літніх канікул 

34.  Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітнього Терещенка К.М. у 

КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний  центр» під час літніх канікул 

35.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Терещенка 

М.М. у КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» під час літніх канікул 

36.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Терещенка Р.М. 

у КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний  центр» під час літніх канікул 
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37.  Про визначення місця проживання  малолітньої Марищенко А.О. 

38.  Про визначення порядку участі батька у вихованні та особистому спілкуванні з  його 

малолітнім сином Задорожнім М.О. 

39.  Про визначення порядку участі батька у вихованні та особистому спілкуванні з  його 

малолітнім сином Мотричем С.В. 

40.  Про визначення порядку участі батька у вихованні та особистому спілкуванні з його 

малолітнім сином Зеленським О.В. 

41.  Про встановлення опіки над малолітніми Андросовим З.І. та Андросовим Д.І. 

42.  Про втрату статусу дитини-сироти Кичко У.Ю. 

43.  Про надання малолітній  Гриші М.Р. статусу дитини-сироти 

44.  Про надання малолітній Фоміній М.С. статусу дитини-сироти та захист її особистих прав 

45.  Про надання малолітньому Денисюку М.Ю. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

46.  Про надання малолітньому Писаренку І.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та продовження строку перебування його в КЗ КОР «Спеціалізований 

обласний будинок дитини м. Біла Церква» 

47.  Про надання малолітньому Фоміну С.С. статусу дитини-сироти та захист його особистих 

прав 

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

конфліктів 

49.  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  


