
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 09 жовтня 2020 року                          м. Біла Церква                                    № 213 Р 

 

Про скликання засідання виконавчого 

комітету Бiлоцеpкiвської міської ради 

 

Керуючись пп. 2.5.2 п. 2.5 Регламенту роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської 

міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради від 

22 грудня 2009 року № 585 (зі змінами), відповідно до п. 2, 20 ч. 4 ст. 42, ст. 53  Закону України 

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

1. Скликати засідання виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 13 жовтня 

2020 року о 15.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі виконавчого 

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

1.  Про початок опалювального періоду 2020-2021 років в м. Біла Церква 

2.  Про встановлення тарифів на теплову енергію з використанням альтернативних джерел 

енергії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного  чи місцевого бюджету (військові містечка 

№№ 1, 3, 30), та для потреб населення військових містечок №№ 1, 3 міста Біла Церква 

3.  Про демонтаж самовільно встановлених 1 металевого гаража та 3 металевих будок, 

розміщених на території земельної ділянки комунальної власності в районі будинків 45, 

47 по вул. Героїв Крут та в районі  будинку 18 по вул. Некрасова в  м. Біла Церква 

4.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

по об’єкту: «Будівництво будівлі торгівельно-офісного призначення» по вул. Гагаріна, 

35/33  в м. Біла Церква 

5.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

6.  Про увічнення пам’яті Іванціва Володимира Панасовича 

7.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (житлового будинку) за заявою 

гр. Кошової К.В. з метою її упорядкування 

8.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (індивідуального житлового будинку) за 

заявами гр. Мусієнка О.С., Кобзаренко Н.К., Кобзаренка В.А., Кобзаренка О.А., 

Кобзаренка А.В. з метою її упорядкування 

9.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (комплексу нежитлових будівель 

Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11) з метою її упорядкування 

10.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:008:0254 за 

заявою гр. Роя Д.С. 

11.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:008:0255 за 

заявою гр. Роя Д.С. 

12.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210300000:03:008:0256 за 

заявою гр. Роя Д.С. 

13.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому індивідуальному 

житловому будинку) за заявою гр. Перехейди  К.І. 
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14.  Про розгляд заяви товариства з обмежено відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання дії 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Героїв Небесної Сотні, в районі 

вул. Спартаківської) 

15.  Про розгляд заяви товариства з обмежено відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі 

торгово-розважального центру «Гермес») 

16.  Про розгляд заяви товариства з обмежено відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Київська, в районі АЗС «БРСМ-нафта») 

17.  Про розгляд заяви товариства з обмежено відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Леваневського, в районі житлового будинку № 55) 

18.  Про розгляд заяви товариства з обмежено відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (на зеленій 

розподільчій зоні вул. Олеся Гончара з вул. Привокзальною) 

19.  Про розгляд заяви товариства з обмежено відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі перехрестя з вул. Водопійною, зі сторони друкарні) 

20.  Про розгляд заяви товариства з обмежено відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, в районі центрального входу до парку «Олександрія») 

21.  Про розгляд заяви товариства з обмежено відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Київська, в районі перехрестя з вул. Осипенко 

22.  Про розгляд заяви товариства з обмежено відповідальністю «БІГБОРД» щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(бульвар Олександрійський,в районі площі Петра Запорожця) 

23.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Інеси Василівни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Гагаріна, 25) 

24.  Про деякі питання щодо соціально-правового захисту неповнолітнього Ахрамєєва В.О. 

25.  Про деякі питання щодо соціально-правового захисту неповнолітньої Томкович Д.Є. 

26.  Про надання дозволу на отримання військовослужбовцями та членами їх сімей грошової 

компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення 

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

конфліктів 

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

29.  Про висновок щодо доцільності встановлення  опікуна над Бойко Валентиною 

Дмитрівною у разі визнання її судом недієздатною 

30.  Про висновок щодо доцільності встановлення опікуна над Костюченком Володимиром 

Миколайовичему разі визнання його судом недієздатним 

31.  Про висновок щодо доцільності встановлення опікуна над Радчук Анною 

Олександрівною у разі визнання її судом недієздатною 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


