
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 20 серпня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 201 Р  

 

Про скликання засідання виконавчого 

комітету Бiлоцеpкiвської міської ради 

 

Керуючись пунктом 37 розділу IV Регламенту роботи виконавчого комітету 

Бiлоцеpкiвської міської ради, затвердженого рішенням Бiлоцеpкiвської міської ради від 

25 лютого 2021 року № 347-10-VIIІ, відповідно до пунктів 2, 20 частини 4 статті 42, статті 

53  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зобов’язую: 

 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 25 серпня 

2021 року о 15.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі виконавчого 

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

1.  Про прогноз бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

2.  Про деякі питання організації та проведення ІІ Міжнародного симпозіуму скульптури у 

місті Біла Церква Білоцерківської міської територіальної громади 

3.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 

липня 2021 року № 448 «Про надання дозволу на проведення демонстраційних польотів 

аеростатів (повітряних куль)» 

4.  Про деякі питання організації роботи Громадської ради при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради 

5.  Про реєстрацію пасік, які розміщені на території Білоцерківської міської територіальної 

громади 

6.  Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по вулиці Шевченка, 5 в місті Біла Церква 

7.  Про затвердження актів приймання-передачі гуртожитків з балансу комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» на баланс 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок-2000» 

8.  Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Комунальник» 

9.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

10.  Про проведення на території Білоцерківської міської територіальної громади приписки 

громадян України 2005 року народження до призовної дільниці 

11.  Про проведення призову громадян України на строкову військову службу в жовтні – грудні 

2021 року на території Білоцерківської міської територіальної громади 

12.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому багатоповерховому 

житловому комплексу) за заявою Приватного підприємства «БІЛОЦЕРКІВБУДІНВЕСТ» 

13.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (комплексу громадського призначення у 

складі: закладу громадського харчування та торгівельних приміщень) за заявою 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Листопад 17» 

14.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (мийка самообслуговування) за заявою гр. 

Чумака М.Г. 

15.  Про демонтаж малих архітектурних форм, що розміщені в м. Біла Церква по вул. 

Леваневського, в районі магазину «Novus» 
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16.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця Волошиної Світлани Григорівни, що розміщена в м. Біла Церква по вул. 

Леваневського, в районі житлового будинку № 22 

17.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, що 

розміщена в м Біла Церква по вул. Запорізькій, в районі кафе «Budka bar» 

18.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності що 

розміщена в м. Біла Церква по вул. Садова, навпроти житлового будинку № 1/76 по вул. 

Шевченка (ТС № 1) 

19.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності що 

розміщена в м. Біла Церква по вул. Садова, навпроти житлового будинку № 1/76 по вул. 

Шевченка (ТС № 2) 

20.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в районі 

заводу «ГТВ») 

21.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна група «Малліс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, в районі перехрестя з вул. Павліченко) 

22.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна група «Малліс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя 

Володимира, в районі р. Протока) 

23.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна група «Малліс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в 

районі шляхопроводу) 

24.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна група «Малліс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сквирське шосе, в 

районі перехрестя з вул. Січневий прорив) 

25.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна група «Малліс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська, біля 

супермаркету «Царинок») 

26.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна група «Малліс» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, 

в районі перехрестя з б-ром Олександрійським) 

27.  Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської ради про 

підтвердження місця проживання дитини Желткевич М.М. для її тимчасового виїзду за 

межі України 

28.  Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської ради про 

підтвердження місця проживання дитини Сорокіна А.О. для його тимчасового виїзду за 

межі України 

29.  Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської ради про 

підтвердження місця проживання дитини Стасюк В.Д. для її тимчасового виїзду за межі 

України 

30.  Про встановлення піклування над неповнолітнім Ралковим В.І. та захист його особистих 

прав 

31.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Коваленка В.О. 

у КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час навчального року 

32.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Кулеші Д.К. у 

КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час навчального року 

33.  Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітньої Мизин В.О. у КЗ 

КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час навчального року 

34.  Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітнього Мизина Ю.О. у КЗ 

КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час навчального року 

35.  Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітньої Сови Д.О. у КЗ КОР 

«Трипільський навчально-реабілітаційний центр» під час навчального року 
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36.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього 

Станіславова Д.О. у КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» під час 

навчального року 

37.  Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітнього Терещенка К.М. у 

КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» під час навчального року 

38.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього 

Терещенка М.М. у КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» під час 

навчального року 

39.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Терещенка Р.М. 

у КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» під час навчального року 

40.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Янчука С.С. у 

КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час навчального року 

41.  Про розв'язання спору між батьками щодо зміни прізвища дитині 

42.  Про надання до суду висновку про вирішення судового спору між батьками щодо 

визначення місця проживання їх дітей 

43.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками про 

визначення місця проживання їх дитини 

44.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками про 

визначення місця проживання їх дітей 

45.  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

46.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

2. Загальному відділу міської ради забезпечити інформування членів виконавчого 

комітету міської ради, відповідальних за підготовку проєктів рішень на дату, визначену 

пунктом 1 розпорядження. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 


