
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 18 березня 2021 р.                                                                                № 2-09-05 

 

Про скликання пленарного засідання позачергової  

одинадцятої сесії Білоцерківської міської ради  

VIII скликання та внесення змін до розпорядження  

від 15 березня 2021 р. № 2-09-04 «Про скликання  

пленарного засідання одинадцятої сесії  

Білоцерківської міської ради VIII скликання» 

 

 

Відповідно до ч. 4, 5, 10 ст. 46 та ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання позачергової одинадцятої сесії Білоцерківської 

міської ради VIII скликання 19 березня 2021 року о 09.00 год у приміщенні КП БМР 

"Кінотеатр ім. О. Довженка" (вул. Ярослава Мудрого, 19/1) з проєктом порядку денного: 

1. Про внесення змін до Програми щодо здійснення комплексних 

заходів, спрямованих на ліквідацію та запобіганню поширення на 

території  Білоцерківської міської територіальної громади гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 на 2021 рік затвердженого рішенням міської ради від 24 грудня 

2020р  № 31-05-VIII 

2. Про затвердження прогнозу бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022-2023 роки  

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29 грудня 2020 № 85-

06-VІІІ «Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади 

на 2021 рік» 

Різне 

 

2. Внести зміни до розпорядження від 15 березня 2021 р. № 2-09-04 «Про 

скликання пленарного засідання одинадцятої сесії Білоцерківської міської ради VIII 

скликання», а саме  

2.1. У назві та тексті розпорядження слова «одинадцятої» замінити на слова 

«дванадцятої». 

2.2. Виключити з проєкту порядку денного такі питання: 

18. Про внесення змін до Програми щодо здійснення комплексних 

заходів, спрямованих на ліквідацію та запобіганню поширення на 

території  Білоцерківської міської територіальної громади гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 на 2021 рік затвердженого рішенням міської ради від 24 грудня 

2020р  № 31-05-VIII 
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19. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 грудня 2020 № 85-

06-VІІІ «Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади 

на 2021 рік» 

2.3. Пункти 20-160 вважати пунктами 18-158. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 

 

 


