
 

 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 13 жовтня 2020 р.                                                                                № 2-09-25 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової сто третьої сесії Білоцерківської  

міської ради VII 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 сто третьої сесії Білоцерківської 

міської ради VII скликання 15 жовтня 2020 року о 09.00 у великій залі міської ради (вул. 

Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

1.  Про внесення змін до рішення міської ради від 16 квітня 2020 р. № 5211-95-VІІ “Про 

затвердження Програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на 

ліквідацію та запобіганню поширення на території міста Біла Церква гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 

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

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №1» на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 20 грудня 2019 року №4771-86-VII (зі змінами) 

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

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3» на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 20 грудня 2019 року №4773-86-VII (зі змінами) 

4.  Про внесення змін до міської цільової програми «Цукровий діабет на І квартал 2020 

року», затвердженої рішенням міської ради від 28 листопада 2019 року №4636-84-

VII (зі змінами) 

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

«Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік» 

6.  Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті 

Біла Церква на одну особу за ІІІ квартал 2020 року 

7.  Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» 

майна 

8.  Про затвердження Програми розвитку футболу в м. Біла Церква на 2021-2023 роки 
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9.  Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради в новій редакції 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 

 


