
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 18 березня 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 159 

 

Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

12 листопада 2019 року № 789 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 22 жовтня 2019 № 746 «Про затвердження переліку 

проектів переможців , які пропонуються до фінансування у рамках громадського 

бюджету м. Біла Церква на 2020 рік  » шляхом викладення додатку у новій редакції  

 

Розглянувши подання керуючого справами виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради Олійник А.О. з метою розвитку демократичного суспільства, удосконалення 

діалогу між владою і громадою, відповідно до ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання рішення Білоцерківської міської ради від 28 березня 

2019 року № 3554-68-VII «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) у м. Біла Церква в новій редакції», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

12 листопада  2019 року № 789 «шляхом викладення додатку в новій редакції (згідно додатку). 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 

жовтня 2019 № 746 «Про затвердження переліку проектів переможців , які пропонуються до 

фінансування у рамках громадського бюджету м. Біла Церква на 2020 рік  » 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 

               

 

  



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету  міської ради 

від 18.03. 2020 року  № 159 

 
Перелік проектів переможців, які пропонуються до фінансування 

у рамках громадського бюджету м. Біла Церква на 2020 рік 

 

 

№ 

проек-

ту 

Назва проекту Назва об’єкту 

Найменування 

головного 

розпорядника 

Видатки 

на 2020 рік, 

грн 

027 Облаштування 

приміщення КЗ 

БМР Клуб за 

місцем 

проживання 

«Прометей» для 

організації 

роботи з 

молоддю міста 

Біла Церква – 

«Молодіжний 

центр». 

Капітальний ремонт КЗ БМР Клуб 

за місцем проживання 

«Прометей» по б-р Грушевського, 

6 у м. Біла Церква для розміщення 

«Молодіжного центру»  

Управління 

капітального 

будівництва 

міської ради 

2 417 200 

Придбання обладнання для 

облаштування «Молодіжного 

центру» по б-р Грушевського, 6 у 

м. Біла Церква 

Управління з 

питань молоді та 

спорту міської 

ради 

582 800 

024 «Центр 

військово-

патріотичного 

виховання» 

Придбання обладнання  для 

Центру позашкільної освіти та 

професійного самовизначення 

учнівської молоді "СОНЯШНИК" 

по вул. Некрасова, 139 у м. Біла 

Церква 

Управління 

освіти і науки 

міської ради 

550 125 

Поточний ремонт Центру 

позашкільної освіти та 

професійного самовизначення 

учнівської молоді "СОНЯШНИК" 

по вул. Некрасова, 139 у м. Біла 

Церква 

Управління 

освіти і науки 

міської ради 

152 670 

005 Капітальний 

ремонт дороги 

по вул. Курсова 

в м. Біла Церква 

(з облаштування 

тротуарів) 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Курсова в м. Біла Церква (з 

облаштуванням тротуарів) 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

міської ради  

486 460 



2 

 

002 Рівні 

можливості 

Реконструкція приміщення з 

влаштуванням підйомника КУ 

БМР «Білоцерківський центр 

комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Шанс» по вул. 

Східна 34 у м. Біла Церква  

Управління 

капітального 

будівництва 

міської ради 

1 135 918 

018 

Астрономічна 

обсерваторія 

для 

спостереження 

та вивчення 

зоряного 

простору. 

Придбання обладнання для 

астрономічної обсерваторії  КЗ 

БМР Клуб за місцем проживання 

«Прометей» по вул. Східна, 22 у 

м. Біла Церква 

Управління з 

питань молоді та 

спорту міської 

ради 

120 084 

Капітальний ремонт приміщення 

астрономічної обсерваторії КЗ 

БМР Клуб за місцем проживання 

«Прометей» по вул. Східна, 22 у 

м. Біла Церква  

Управління 

капітального 

будівництва 

міської ради 

179 000 

020 

Створення 

навчальної 

лабораторії 3D-

друку та 

моделювання 

Придбання обладнання для 

навчальної лабораторії 3D-друку 

та моделювання КЗ БМР Клуб за 

місцем проживання «Прометей» 

по вул. Східна, 22 у м. Біла 

Церква 

Управління з 

питань молоді та 

спорту міської 

ради 

284 580 

014 

Встановлення 

пам'ятної дошки 

Січовим 

Стрільцям 

Встановлення пам'ятної дошки 

Січовим Стрільцям на будівлі 

Білоцерківського залізничного 

вокзалу по вул. Привокзальна, 34 

у м. Біла Церква 

Відділ культури  

та туризму 

міської ради 

285 000 

Разом: 
6 193 837 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

міської ради            Анна ОЛІЙНИК  

 


