
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 21 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                         № 171 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 25 серпня 

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 визначення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

2.  Про затвердження складу комісії з розгляду питань щодо присудження Білоцерківської 

міської премії «За заслуги в галузі освіти» 

3.  Про зміни в штатному розписі управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 

4.  Про затвердження штатного розпису управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради з 26 серпня 2020 року 

5.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 26 

березня 2019 року № 192 «Про затвердження Положення про опікунську раду при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради та її складу в новій редакції» 

6.  Про визначення контингенту учнів міських початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів на 2020/2021 навчальний рік 

7.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Біла Церква підземного 

газопроводу середнього тиску та споруди від ПрАТ «КАТП-1028» 

8.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

9.  Про затвердження штатного розпису управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради з 01 листопада 2020 року 

10.  Про визнання рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради такими, що 

втратили чинність 

11.  Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну власність територіальної 

громади міста Білої Церкви з державної власності НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ нерухомого майна 

12.  Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу 

в жовтні – грудні 2020 року 

13.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (житлового будинку) за заявою 

гр. Ковальчука Р.В. з метою її упорядкування 

14.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (нежитлова будівля: гараж під літ. «Б») за 

заявою гр. Линник Л.М. з метою її упорядкування 

15.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою гр. Палієнка 

П.В. 
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16.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитлова будівля: гараж під літ. «Б») 

за заявою гр. Сироти І.В. 

17.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (нежитлова будівля) за заявою 

Павловського В.А. 

18.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому житловому 

будинку) за заявою гр. Толяровської Н.В. 

19.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому житловому 

будинку) за заявою гр. Гриненка М.О. 

20.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Київська, в районі перехрестя з вул. Глиняною) 

21.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Леваневського, в районі житлового будинку № 48) 

22.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Леваневського, на зеленій розподільчій смузі між проїздом від ПК заводу ГТВ) 

23.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі будинку № 10 зі сторони залізниці) 

24.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (на 

зеленій розподільчій зоні перехрестя вул. Грибоєдова та вул. Рибної, зі сторони АЗС) 

25.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, в районі готелю «Рось») 

26.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Леваневського, зі сторони автостоянки, в районі ПК ВАТ «Росава») 

27.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР»  у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Олеся Гончара, 10) 

28.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі АЗС ТНК зі сторони залізниці) 

29.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі залізничного шляхопроводу) 

30.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі кафе «Венеція») 

31.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Сквирське шосе, в районі парку «Олександрія» ліворуч від майданчика для паркування) 

32.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі парку «Олександрія» праворуч від майданчика для 

паркування) 

33.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Сквирське шосе, в районі перехрестя з вул. Воєводіна зі сторони залізниці) 
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34.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, зі сторони житлового будинку № 220) 

35.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта  зовнішньої реклами (на 

зеленій розподільчій зоні перехрестя вул. Грибоєдова та вул. Рибної, зі сторони школи № 

10) 

36.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(проспект Князя Володимира, в районі залізничного шляхопроводу, в напрямку руху до 

вул. Леваневського) 

37.  Про розгляд заяви рекламного агентства «СТАР» у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Сквирське шосе, в районі ТОВ «Поліс», зі сторони залізниці) 

38.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Білопала Романа Леонідовича щодо 

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

перехрестя з вул. Сквирське шосе, зі сторони будинку № 83) 

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

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

40.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яценка Віталія Миколайовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Івана Кожедуба, 359) 

41.  Про втрату малолітнім Коваленком Я.В. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

42.  Про визначення порядку участі Короткова О.В. у вихованні та особистому спілкуванні з 

його малолітнім сином  Коротковим С.О. 

43.  Про визначення порядку участі Панібратенка А.В. у вихованні та особистому спілкуванні 

з його малолітньою дочкою Панібратенко М.А. 

44.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Гладченка Ю.С. 

стосовно його неповнолітнього сина Гладченка А.Ю. 

45.  Про влаштування малолітнього Вакулюка І.Р., який залишився без батьківського 

піклування в будинок дитини 

46.  Про встановлення опіки  над малолітнім Колесником І.О. 

47.  Про деякі питання щодо соціально-правового захисту малолітнього Кізея-Швеця  Ю.С. 

48.  Про зміну прізвища малолітньому Покідьку Я.Є. 

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

визначення місця проживання  їх дитини 

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

визначення місця проживання  їх дітей 

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

проживання малолітньої дитини 

52.  Про надання дозволу для зняття коштів з поточного рахунку неповнолітнього  

Ахрамєєва В.О. 

53.  Про надання згоди на проведення психіатричного огляду неповнолітньої 

54.  Про надання малолітнім Макаруку О.Л, Макаруку К.Л., Макаруку К.Л. статусу  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та встановлення над ними опіки 

55.  Про надання малолітньому Ковченку М.М. статусу дитини-сироти 

56.  Про надання неповнолітньому Мельнікову Д.І. статусу дитини-сироти 

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

конфліктів 

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

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


