
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 06 серпня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 179 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 10 серпня 

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 відзначення 30-річчя незалежності України у Білоцерківській міській територіальній 

громаді 

2.  Про відзначення Дня села Вільна Тарасівка 

3.  Про організацію та проведення в місті Біла Церква мото-рок фестивалю «Вільна енергія», 

присвяченого 30-ій річниці Незалежності України 

4.  Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом 

Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» 

5.  Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху з нагоди Дня незалежності України по 

вулиці Леся Курбаса та Торговій площі в м. Біла Церква 

6.  Про затвердження нового складу комісії по визначенню місця розташування контейнерних 

майданчиків в районах забудови, що склалася на території Білоцерківської міської 

територіальної громади 

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

відновної вартості на території села Мазепинці Білоцерківського району Київської області 

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

відновної вартості по вулиці Молодіжна, 6 в селі Дрозди Білоцерківського району 

Київської області 

9.  Про затвердження акта приймання-передачі у комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади підземного газопроводу середнього тиску та споруди від 

ПрАТ «КАТП-1028» 

10.  Про затвердження Порядку надання допомоги застрахованим особам на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, і використання коштів місцевого бюджету для надання допомоги застрахованим 

особам в Білоцерківській міській територіальній громаді 

11.  Про демонтаж самовільно встановленого металевого паркану по вулиці Івана Франка, 66, 

кв.1, м. Біла Церква 

12.  Про дострокове розірвання договору 

13.  Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування 

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

розміщена в м Біла Церква по вул. Сквирське шосе, в районі житлового будинку № 214/2 
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15.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» 

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

Леваневського, в районі будинку № 53-Г) 

16.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» 

щодо продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 58-В) 

17.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» 

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

Ярослава Мудрого, в районі будинку № 29) 

18.  Про деякі питання соціально-правового захисту малолітньої Кулакової А.О. 

19.  Про доцільність зарахування на навчання та цілодобове перебування неповнолітньої 

Павленко А.О. в загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва 

20.  Про надання згоди на проведення психіатричного огляду малолітньої дитини 

21.  Про надання малолітнім Павленко М.В. та Павленко В.В. статусу  дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та захист їх особистих прав 

22.  Про надання неповнолітньому Ралкову В.І. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

23.  Про погодження заяви Білоцерківського психоневрологічного інтернату 

24.  Про надання дозволу на отримання військовослужбовцями та членами їх сімей грошової 

компенсації за належне для отримання ними жиле приміщення 

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

 

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 


