
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 18 червня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 141 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 22 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 утворення оперативного штабу із координації проведення оздоровлення та відпочинку 

дітей Білоцерківської міської територіальної громади у 2021 році 

2.  Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

3.  Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на третій квартал 2021 

року 

4.  Про затвердження нового складу Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на 

присвоєння звання “Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної 

громади” 

5.  Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку й учнів 

6.  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 

7.  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» 

8.  Про організацію спостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки в 

Білоцерківській міській територіальній громаді 

9.  Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади зовнішніх мереж водовідведення 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Галактика» 

10.  Про затвердження складу робочої групи з розвитку і впровадження інтегрованого 

комплексу програм для управління Білоцерківською міською територіальною громадою 

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

відновної вартості за адресою: вулиця Центральна, 43, село Глушки, Білоцерківський 

район, Київська область 

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

відновної вартості за адресою: вулиця Весняна, 7, село Шкарівка, Білоцерківський район, 

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

відновної вартості за адресою: вулиця Соборна, 5 в селі Пилипча Білоцерківського району 

Київської області 

14.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

15.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Ільніцької Людмили Геннадіївни щодо 

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

115) 

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

підтвердження місця проживання дитини Грищенко В.Ю. для її тимчасового виїзду за межі 

України 

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

підтвердження місця проживання дитини Свирид М.М. для її тимчасового виїзду за межі 

України 

18.  Про реєстрацію народження дитини 

19.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками про 

визначення місця проживання їх дитини 

20.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення порядку 

участі баби, діда у вихованні онуків 

21.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення порядку 

участі батька у вихованні дітей 

22.  Про доцільність зарахування неповнолітньої Коваленко Я.О. на цілодобове перебування 

до КЗ КОР «Таращанський навчально-реабілітаційний центр» 

23.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками про 

визначення місця проживання їх дітей 

24.  Про встановлення опіки над малолітньою Осадчою М.В. та захист її особистих прав 

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  


