
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 11 червня 2019 р.                                                                                № 2-09-12 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової сімдесят 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 сімдесят другої сесії 

Білоцерківської міської ради VII скликання 13 червня 2019 року о 10 год у великій залі 

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

 

1.  Про звільнення керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

2.  Про затвердження на посаді керуючого справами виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради та внесення змін до рішення Білоцерківської міської 

ради від 11 грудня 2015 року №04-02-VІІ “Про утворення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, визначення його чисельності, затвердження 

персонального складу” (зі змінами) 

3.  Про надання безповоротної фінансової допомоги комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» шляхом поповнення 

статутного капіталу 

4.  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 №3038-60-VII (зі 

змінами) 

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

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №1» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 29 листопада 2018 року №3039-60-VII (зі змінами) 

6.  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 (зі змінами) 

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

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 29 листопада 2018 року №3042-60-VII (зі змінами) 
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2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                        Г. Дикий 

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

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №4» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 29 листопада 2018 року №3043-60-VII (зі змінами) 

9.  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 №3046-60-VII (зі змінами) 

10.  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 (зі змінами) 

11.  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 (зі змінами) 

12.  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» 

13.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року № 392-22-VІІ 

«Про затвердження Комплексної програми охорони довкілля в місті Біла Церква на 

період 2017 - 2021 років» 

14.  Про внесення змін до Програми охорони та захисту тваринного світу, регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Біла Церква на 2017-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29 червня 2017 року № 939-34-

VІІ 

15.  Про анулювання дозволу № 192/12/18 від 28 листопада 2018 року на розміщення 

зовнішньої реклами, виданого фізичній особі-підприємцю Лук’яненко Н.М. 

(бульвар Олександрійський, в районі будинку № 117) 

16.  Про анулювання дозволу № 198/12/18 від 11 грудня 2018 року на розміщення 

зовнішньої реклами, виданого товариству з обмеженою відповідальністю «Октагон-

Аутдор» (вулиця Привокзальна, в районі управління ветеринарної медицини) 

17.  Про внесення змін в рішення Білоцерківської міської ради від 18 квітня 2019 року 

№ 3716-69-VII «Про перейменування комунального підприємства Редакція 

Білоцерківського міського радіомовлення та затвердження його Статуту шляхом 

викладення у новій редакції» 

18.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю 

Денисенку Ігорю Олександровичу 

19.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-підприємцю 

Сваричу Андрію Валерійовичу 

Різне 


