
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 липня 2020 року                          м. Біла Церква                                         № 153 Р 

 

Про скликання засідання виконавчого 

комітету Бiлоцеpкiвської міської ради 

 

Керуючись пп. 2.5.2 п. 2.5 Регламенту роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської 

міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради від 

22 грудня 2009 року № 585 (зі змінами), відповідно до п. 2, 20 ч. 4 ст. 42, ст. 53  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», зобов’язую: 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 28 липня 

2020 року о 15.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі виконавчого 

комітету міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 15) з порядком денним: 

1.  Про внесення змін до міжбюджетних трансфертів бюджету м. Біла Церква 

2.  Про встановлення в м. Біла Церква тарифів на теплову енергію з використанням 

альтернативних джерел енергії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного 

чи місцевого бюджету (військові містечка №№ 1, 3, 30), та для потреб населення 

військових містечок №№ 1, 3 

3.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості для проведення комплексу робіт по «Будівництво АЗК з пунктом сервісного 

обслуговування водіїв і пасажирів, мийкою автомобілів з демонтажем існуючих 

будівель та споруд за адресою: бульв. Олександрійський (стара адреса – 50-річчя 

Перемоги), 55 в м. Біла Церква Київської області» 

4.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

5.  Про затвердження протоколу 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, та забезпечення 

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

6.  Про внесення змін до Порядку реалізації положень програми підтримки сімей 

внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 року, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 жовтня 2019р. № 

723 

7.  Про затвердження штатного розпису управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради з 01 вересня 2020 року 

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

Біла Церква 

9.  Про затвердження Акта приймання - передачі у комунальну власність територіальної 

громади міста Білої Церкви від об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Запорізька, 19» зовнішніх водопровідної та каналізаційної (мережі 

водовідведення) мереж, що прокладені до житлового будинку по вул. Запорізька, 19 

в місті Білій Церкві Київської області 



2 

10.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:021:0082 

за заявою гр. Корбут Л.А. 

11.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:021:0085 

за заявою гр. Корбут Л.А. 

12.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:021:0087 

за заявою гр. Корбут Л.А. 

13.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:021:0090 

за заявою гр. Корбут Л.А. 

14.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:021:0092 

за заявою гр. Корбут Л.А. 

15.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:021:0094 

за заявою гр. Корбут Л.А. 

16.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:021:0083 

за заявою гр. Петеліної В.І. 

17.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:021:0088 

за заявою гр. Петеліної В.І. 

18.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:021:0091 

за заявою гр. Петеліної В.І. 

19.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:021:0093 

за заявою гр. Петеліної В.І. 

20.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитловій будівлі) за заявою гр. 

Богданевича Л.Ю. 

21.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по 

вул. Івана Сошенка 

22.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по 

проспекту Князя Володимира, в районі зупинки «Електроремонтний завод» фізичної 

особи-підприємця Солопенка Миколи Петровича 

23.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 10) 

24.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, навпроти торгово-

розважального центру «Гермес») 

25.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламної групи 

«Малліс» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Сквирське шосе, в районі перехрестя з вул. Січневого прориву) 

26.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламної групи 

«Малліс» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі перехрестя з бульваром 

Олександрійським) 

27.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламної групи 

«Малліс» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Леваневського, в районі шляхопроводу) 
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28.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламної групи 

«Малліс» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (проспект Князя Володимира, в районі р. Протока) 

29.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламної групи 

«Малліс» щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами  (проспект Князя Володимира, в районі перехрестя з вул. Павліченко) 

30.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Леваневського, в районі зупинки громадського транспорту ПК «Росава») 

31.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Леваневського, в районі зупинки громадського транспорту ПК «Росава» (конструкція 

№ 2) 

32.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» щодо 

продовження терміну дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

(вул. Леваневського, в районі зупинки громадського транспорту ПК «Росава» 

(конструкції № 3 та № 4) 

33.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Дружби, в районі 

автостоянки) 

34.  Про визначення порядку участі Сухобруса Євгена Олександровича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітніми дітьми Сухобрус Анастасією Євгенівною 

та Сухобрус Софією Євгенівною 

35.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Розлача А.І. 

стосовно його малолітньої дочки Розлач А.А. 

36.  Про встановлення опіки над малолітнім Бойком А.В. 

37.  Про встановлення піклування  над неповнолітньою Степанець М.Д. 

38.  Про звільнення Карабулю Т.В. від здійснення повноважень піклувальника 

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

порядку участі батька у вихованні дитини 

40.  Про надання малолітній Богдановій І.П. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

41.  Про надання малолітньому Кізею-Швецю Ю.С. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист його  особистих прав 

42.  Про надання неповнолітній Глиняній Ж.Є.статусу дитини-сироти 

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

конфліктів 

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

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


