
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 02 березня 2020 р.                                                                                № 2-09-12 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової дев’яносто другої 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 позачергової дев’яносто другої сесії 

Білоцерківської міської ради VII скликання 12 березня 2020 року о 10 год у великій залі 

міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про внесення змін до міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 20 грудня 2019 року № 4776-86-VІІ 

2.  Про затвердження міської цільової програми забезпечення діяльності та розвитку 

відділення невідкладної медичної допомоги Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської 

міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» в 2020 

році 

3.  Про затвердження міської цільової програми профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань дитячого населення міста Біла Церква на 2020-2022 

роки 

4.  Про надання безповоротної фінансової допомоги комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора № 7 шляхом 

поповнення статутного капіталу 

5.  Про надання безповоротної фінансової допомоги комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

6.  Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Білоцерківська 

міська рада та її виконавчі органи, та Порядку відшкодування цих витрат 

7.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 р. № 4768-86-VІІ 

«Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік» 

8.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ВІЛІЯ» 
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2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 

9.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Руденку Віктору 

Петровичу 

10.  Про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, яка 

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Гетьмана Володимира 

Миколайовича 

11.  Про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, яка 

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Денисенка Ігоря 

Олександровича 

12.  Про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, яка 

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Сварича Андрія 

Валерійовича 

13.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення 

земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Лиценком Олександром 

Григоровичем 
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Секретар міської ради                                                                            В. Савчук 

 

 

Юридичне управління міської ради                                                       _________________ 

 

 

Начальник організаційного 

відділу міської ради                                                                                Л. Коробенко 


