
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 06 листопада 2020 року                      м. Біла Церква                                    № 238 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 

10 листопада 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 затвердження штатного розпису управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради 

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

гр. Скиби П.І. з метою її упорядкування 

3.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (нежитловій будівлі – насосній станції № 2) 

з метою її упорядкування за заявою Білоцерківського центру підвищення кваліфікації 

персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України 

4.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому житловому будинку) за 

заявою гр. Самедової М.С. 

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

житловому будинку) за заявою гр. Пономаренка С.А., Похватної І.В., Губрій В.І. 

6.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «БІГБОРД» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярмаркова, в районі перехрестя 

з вул. Шолом-Алейхема) 

7.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ТВП «Рось-Гума» щодо 

надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. Івана Кожедуба, 359) 

8.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «УКРАЇНСЬКИЙ 

ПРОДУКТ» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Турчанінова, 5) 

9.  Про затвердження протоколу комісії з питань надання бюджетних коштів на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

10.  Про утворення та затвердження складу суб’єктів міждисциплінарної команди для 

організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 

11.  Про визначення порядку участі Новалова О.В. у вихованні та особистому спілкуванні з 

його малолітнім сином Новаловим Т.О. 

12.  Про вирішення судового спору щодо визнання малолітнього Поляруша В.Д. таким, що 

втратив право користування житловим приміщенням 
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13.  Про вирішення судового спору щодо визнання малолітньої Мартинович Ю.М. такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням 

14.  Про вирішення судового спору щодо визнання неповнолітнього Малюти В.Ю. таким, що 

втратив право користування житловим приміщенням 

15.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Мартиненка Я.В. 

стосовно його малолітнього сина Мартиненка Н.Я. 

16.  Про доцільність зарахування малолітньої Кацан О.П. на цілодобове перебування в 

Білоцерківський дитячий будинок-інтернат 

17.  Про доцільність продовження цілодобового перебування та навчання малолітнього 

Калюжного А.А. в КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

18.  Про доцільність продовження цілодобового перебування та навчання малолітнього 

Рокицького Б.О. в КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

19.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця 

проживання дитини 

20.  Про надання до суду висновку щодо розв'язання спору про визнання дітей такими, що 

втратили право користування житловим приміщенням, виселення дітей 

21.  Про надання малолітній Кичко У.Ю. статусу дитини-сироти та захист її особистих прав 

22.  Про надання малолітньому Яцуну С.О. статусу дитини-сироти та захист його особистих 

прав 

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

конфліктів 

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

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


