
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 13 липня 2020 року                          м. Біла Церква                                         № 141 Р 

 

Про порядок проведення засідання 

виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської 

міської ради 

 

Керуючись пп. 2.5.2 п. 2.5, п. 2.9 Регламенту роботи виконавчого комітету 

Бiлоцеpкiвської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської 

міської ради від 22 грудня 2009 року № 585 (зі змінами), відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. 8 ст. 75 Кодексу цивільного захисту України, беручи до 

уваги розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 13 липня 

2020 року № 40 «Про внесення змін в розпорядження від 29 червня 2020 року № 38», 

зобов’язую: 

1. Засідання виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради скликане на 14 липня 

2020 року о 15.00 год. провести дистанційно з порядком денним:  

1. Про затвердження протоколів комісії з питань надання бюджетних коштів на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

2. Про призначення уповноваженої особи за організацію та проведення спрощених 

закупівель, затвердження положення про уповноважену особу за організацію та 

проведення спрощених закупівель для потреб виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради 

3. Про негайне відібрання малолітньої дитини у матері та її влаштування в сім’ю 

патронатного вихователя 

4. Про надання малолітній Погребняк О.О. статусу дитини-сироти 

5. Про надання малолітньому Колеснику І.О. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

6. Про надання неповнолітній Клочковій В.В.  повної цивільної дієздатності 

7. Про реєстрацію народження підкинутої дитини та її влаштування 

8. Про реєстрацію народження покинутої дитини та її влаштування 

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

 

2. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради забезпечити інформування 

про проведення дистанційного засідання виконавчого комітету міської ради. 

3. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради спільно з відділом 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення міської ради і виконавчого комітету здійснити 

матеріально-технічне та інформаційне забезпечення дистанційного засідання виконавчого 

комітету.  

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


