
 

 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від  20  вересня  2019 р.                                                                                № 2-09-38 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової сімдесят сьомої 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 сьомої сесії 

Білоцерківської міської ради VII скликання 24 вересня 2019 року о 10 год у великій залі 

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

 

1.  Про затвердження на посаді керуючого справами виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради 

2.  Про затвердження на посаді заступника міського голови  

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2015 року № 04-02-VII 

«Про утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення його 

чисельності, затвердження персонального складу» шляхом викладення його в новій 

редакції 

4.  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) 

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 (зі змінами) 

6.  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) 

7.  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) 

8.  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) 



  

 

9.  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) 

10.  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) 

11.  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 (зі змінами) 

12.  Про внесення зміни до міської цільової програми запобігання та лікування серцево-

судинних і судинно-мозкових захворювань населення міста Біла Церква на 2018-2020 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 24 травня 2018 року № 2279-52-VII 

13. 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» 

14. Про безоплатну передачу на баланс управлінню освіти і науки Білоцерківської 

міської ради, Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради та Білоцерківському міському центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) закінчені будівництвом об’єкти 

 Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


