
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 09 липня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 160 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 13 липня 

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 підготовку та проведення чемпіонату України з марафонського бігу серед дорослих та 

молоді, Bila Tserkva marathon (III-IV ранг) 

2.  Про надання дозволу на проведення демонстраційних польотів аеростатів (повітряних 

куль) 

3.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання безповоротної фінансової 

допомоги комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з 

надання ритуальних послуг» 

4.  Про створення комісії з прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади із спільної власності територіальних громад Білоцерківського 

районного майна 

5.  Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради 

6.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 11 лютого 2020 року № 66 «Про внесення змін до складу комісії з питань 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» 

7.  Про демонтаж самовільно встановленої  огорожі (паркану) в районі кафе-бару «ПОРТЕР 

ПАБ» вул. Леваневського, 53 А, (паркова зона будинку культури «РОСАВА»), поруч з 

багатоквартирним житловим будинком  по вул. Леваневського, 55 

8.  Про проведення місцевого конкурсу на кращу клумбу до Дня міста 

9.  Про тимчасове обмеження дорожнього руху вантажних транспортних засобів по 

автомобільних дорогах (вулицях, тощо) Білоцерківської міської територіальної громади 

10.  Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади підземного газопроводу середнього тиску 

та споруди від ПрАТ «КАТП-1028» 

11.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про списання з балансу департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок 2000» та комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Комунальник» багатоквартирних будинків» 

12.  Про внесення змін до додатку 1 та додатку 2 рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 червня 2021 року № 391 «Про організацію проведення 

конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків, в яких не створено 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли 
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рішення про форму управління багатоквартирним будинком, в Білоцерківській міській 

територіальній громаді» виклавши їх в новій редакції 

13.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 

квітня 2021 року № 229 «Про затвердження складу комісії з питань визначення стану 

зелених насаджень та їх відновної вартості на території Білоцерківської міської 

територіальної громади» 

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

відновної вартості на територіях загального користування в селі Гайок Білоцерківського 

району Київської області 

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

відновної вартості на територіях загального користування в селі Вільна Тарасівка 

Білоцерківського району Київської області 

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

відновної вартості по вулиці Лесі Українки, 50-А в місті Біла Церква 

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

відновної вартості по вулиці Шевченка, 33 в місті Біла Церква 

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

відновної вартості в районі перехрестя бульвару Княгині Ольги та вулиці Некрасова в м. 

Біла Церква 

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

відновної вартості за адресою вулиця Леваневського, в районі житлових будинків № 36-48 

в м. Біла Церква 

20.  Про впорядкування деяких справ квартирного обліку дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб з їх числа, які проживають на територіях розформованих 

територіальних громад, правонаступником яких є Білоцерківська міська територіальна 

громада 

21.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

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

розміщена в м. Біла Церква по проспекту Князя Володимира, в складі зупинки очікування 

громадського транспорту «вул. Шевченка», в напрямку руху до масиву Леваневського 

23.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця Іванова Віталія Євгеновича, що розміщена в м. Біла Церква по вул. 

Січневий прорив, в районі  житлового будинку № 3 

24.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця Судоргіна Сергія Олександровича, що розміщена в м. Біла Церква по 

вул. Тімірязєва, в районі житлового будинку № 12 

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

розміщена в м. Біла Церква по вул. Вернадського, в районі  житлового будинку № 10 

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

розміщена в м. Біла Церква по Торговій площі, в районі будинку № 2/1 

27.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця Діденка Дмитра Ігоровича, що розміщена в м. Біла Церква по вул. Олеся 

Гончара, в районі житлового будинку № 22 

28.  Про утворення місцевої комісії з визначення потреби в субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердження її складу та 

положення про комісію 

29.  Про встановлення опіки над малолітніми Портянком Н.В., Портянком Д.В. та Портянком 

Т.В. та захист їх особистих прав 

30.  Про вибуття малолітньої Грінжевської В.Д. із сім’ї патронатного вихователя 

31.  Про надання малолітньому Сидорову Р.С. статусу дитини-сироти та захист його особистих 

прав 
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32.  Про встановлення опіки над малолітнім Денисюком М.Ю. та захист його особистих прав 

33.  Про надання малолітній Шадурі А.С. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

34.  Про вирішення судового спору щодо визнання малолітніх дітей такими, що втратили право 

користування житловим приміщенням 

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

визначення місця проживання їх дитини 

36.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Черкасова Є.В. 

стосовно його малолітнього сина Черкасова А.Є. 

37.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Цуцкова С.К. 

стосовно його малолітніх дітей 

38.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Корчаки А.В. 

стосовно її дітей 

39.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Корнієнка М.О. 

стосовно його малолітнього сина Корнієнка Є.М. 

40.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Бондаренка О.А. 

стосовно його малолітнього сина Бондаренка А.О. 

41.  Про доцільність продовження цілодобового перебування та навчання малолітнього 

Ткаченка Б.О. в комунальному закладі Київської обласної ради «Київський обласний 

ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» 

42.  Про надання неповнолітній Главацькій Д.А. повної цивільної дієздатності 

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

підтвердження місця проживання дитини Туржанової З.Т. для її тимчасового виїзду за 

межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини Туржанової А.Т. для її тимчасового виїзду за 

межі України 

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

46.  Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатного 

Григоренка Віталія Дмитровича 

47.  Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатної 

Сидоренко Альони Петрівни 

 

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  


