
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 15 квітня 2019 р.                                                                                № 2-09-07 

 

Про скликання пленарного засідання  

позачергової шістдесят дев’ятої сесії  

Білоцерківської міської ради VII скликання 

 

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

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання шістдесят дев’ятої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 18 квітня 2019 року о 10 год у великій залі міської ради                                                      

(вул. Ярослава Мудрого, 15) з порядком денним: 

 

1.  Про надання грошової допомоги за рахунок Програми соціального забезпечення та 

соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки 

2.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» на 2019 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 29 листопада 2018 року №3040-60-VII 

3.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2019 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 29 листопада 2018 року № 3045-60-VII 

4.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Дитяча 

стоматологічна поліклініка» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 29 

листопада 2018 року № 3044-60-VII 

5.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради  

«Білоцерківська міська лікарня № 2» на 2019 рік,  затвердженої рішенням міської 

ради від 29 листопада 2018 року № 3041-60-VII 

6.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради  

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» на 2019 рік,  

затвердженої рішенням міської ради від 29 листопада 2018 року № 3044-60-VII 

7.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський пологовий будинок» на 2019 рік,  затвердженої рішенням міської 

ради від 29 листопада 2018 року № 3044-60-VII 

  

8.  Про внесення змін до Програми модернізації аеродрому "Біла Церква" 



 2 

 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                                          Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківський 

вантажний авіаційний комплекс" на 2019-2021 роки та надання дозволу КП БМР 

"БВАК" на участь в аукціоні 

9.  Про виконання бюджету міста за І квартал 2019 року 

10.  Про внесення змін та доповнень  до  рішення  міської  ради  від  20 грудня 2018 р.  

№ 3184-62-VІІ  «Про бюджет м.Біла Церква на 2019 рік» 

11.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року № 

392-22-VII «Про затвердження Комплексної програми охорони довкілля в місті Біла 

Церква на період 2017 - 2021 років» 

12.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування 

Комунальному некомерційному  підприємству Білоцерківської  міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

13.  Про деякі питання розміщення зовнішньої реклами в місті Біла Церква 

14.  Про внесення змін в Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м. Біла 

Церква, затвердженого рішенням міської ради від 28 березня 2019 року № 3554-68-

VII  

15.  Про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII 

«Про затвердження Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання» 

Різне 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/416_2-11_pro_vnesennia_zmin_ta_dopovnen_do_rishennia_miskoi_rady_vid_22_hrudnia_2016_roku_392-22-vii__pro_zatverdzhennia_kompleksnoi_prohramy_okhorony_dovkillia_v_misti_bila_tserkva_na_period_2017_2021_rokiv/51930.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/416_2-11_pro_vnesennia_zmin_ta_dopovnen_do_rishennia_miskoi_rady_vid_22_hrudnia_2016_roku_392-22-vii__pro_zatverdzhennia_kompleksnoi_prohramy_okhorony_dovkillia_v_misti_bila_tserkva_na_period_2017_2021_rokiv/51930.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/416_2-11_pro_vnesennia_zmin_ta_dopovnen_do_rishennia_miskoi_rady_vid_22_hrudnia_2016_roku_392-22-vii__pro_zatverdzhennia_kompleksnoi_prohramy_okhorony_dovkillia_v_misti_bila_tserkva_na_period_2017_2021_rokiv/51930.pdf

