
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 04 вересня 2020 року                          м. Біла Церква                                         № 183 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», враховуючи розпорядження Керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 55 від 29 серпня 2020 року «Про запровадження 

протиепідемічних обмежувальних заходів в підрозділах Білоцерківської міської ради 

розміщених в будівлі за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 15», № 56 від 01 вересня 2020 

року «Про внесення змін в розпорядження від 29 серпня 2020 року №55», зобов’язую: 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 08 вересня 

2020 року о 15.00 год. у залі засідань відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради 

(вул. Героїв Небесної Сотні, 36) з порядком денним: 

1.  Про організацію та проведення святкових заходів з нагоди 988-ї річниці Дня міста 

Біла Церква з дотриманням всіх протиепідемічних вимог 

2.  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 

3.  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» 

4.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 26 листопада 2019 року № 829 «Про план діяльності виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік» 

5.  Про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з велосипедного спорту 

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

вартості по вул. Східна, 22 в м. Біла Церква 

7.  Про затвердження детального плану частини території міста Біла Церква, обмеженої 

проектними вулицями, вул. Ключова, пров. Таращанський, вул. Таращанська та р. 

Рось, орієнтовною площею 23,10 га 

8.  Про демонтаж зупинок громадського транспорту 

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

гр. Катюхи Л.С. з метою її упорядкування 

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

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в 

районі зупинки громадського транспорту ПК «Росава» (конструкція № 1) 
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11.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «РТМ-Україна» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в 

районі зупинки громадського транспорту ПК «Росава» (конструкція № 2) 

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

надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в 

комплексі зупинки громадського транспорту ПК «Росава» (конструкції № 3 та № 4) 

13.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Баляліна Олександра Юрійовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (бульвар Михайла 

Грушевського, 13) 

14.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, зі сторони житлового будинку № 25, в районі перехрестя з вул. 

Голубиною) 

15.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Героїв Небесної 

Сотні, в районі будинку № 2 А) 

16.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

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

житлового будинку № 56) 

17.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, 42) 

18.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Олеся Гончара, в 

районі перехрестя з вул. Привокзальною) 

19.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, 

224) 

20.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, зі сторони житлового будинку № 10) 

21.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, зі сторони території ТОВ «Електа-Вест») 

22.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Кабатова Дмитра Вікторовича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, зі сторони житлового будинку № 18) 

23.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Потоцького Романа Олександровича 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський, 97) 

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

визначення місця проживання  їх дитини 

25.  Про встановлення піклування над неповнолітньою Заєць М.І. та захист її особистих 

прав 

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

підтвердження місця проживання дитини Шульженко Марії Антонівни для її 

тимчасового виїзду за межі України 

27.  Про надання неповнолітній Гудуловій О.В. статусу дитини-сироти 

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

конфліктів 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


