
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 вересня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 238 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 28 вересня 

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 затвердження комісії з присудження молодіжної літературно-мистецької премії імені 

М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади 

2.  Про затвердження складу комісії з призначення стипендії міського голови кращим 

студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква 

3.  Про план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на четвертий квартал 

2021 року 

4.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 липня 

2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення» (зі змінами) шляхом викладення його в новій редакції 

5.  Про внесення змін у додаток 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26 квітня 

2017 року № 145 «Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам» шляхом викладення його в новій редакції 

6.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання дозволу на відключення 

житлового будинку №7 по провулку Пролетарському в м. Біла Церква Київської області 

від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання)» 

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

квітня 2021 року № 229 «Про затвердження складу комісії з питань визначення стану 

зелених насаджень та їх відновної вартості на території Білоцерківської міської 

територіальної громади» (зі змінами) 

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

відновної вартості в парку на масиві Леваневського в місті Біла Церква 

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

відновної вартості по вулиці Левка Симиренка, 49 в місті Біла Церква 

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

відновної вартості по вулиці Театральна в місті Біла Церква 

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

відновної вартості на територіях загального користування в селі Шкарівка 

Білоцерківського району Київської області 

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

відновної вартості на територіях загального користування сіл Дрозди, Мазепинці, Сидори 

Білоцерківського району Київської області 
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13.  Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення у сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту 

14.  Про внесення змін та затвердження штатного розпису управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради з 01 грудня 2021 року 

15.  Про деякі питання розроблення проектної документації на будівництво об'єктів 

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

розміщена в м. Біла Церква по  вул. Турчанінова, в районі житлового будинку № 7 

17.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09 

березня 2021 року № 174 «Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав 

дитини та її склад в новій редакції» 

18.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Гаврюшенка Д.В. 

стосовно його малолітнього сина Гаврюшенка О.Д. 

19.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Московки М.С. 

стосовно його малолітнього сина Московки Є.М. 

20.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Слободяника О.В. 

стосовно його малолітньої дочки Слободяник З.О. 

21.  Про втрату Дячук К.С. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

22.  Про втрату Меленець С.Д. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

23.  Про надання дозволу для зняття коштів з поточного рахунку неповнолітньої 

Томкович Д.Є. 

24.  Про надання малолітній Димченко І.І. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

25.  Про надання малолітній Куницькій А.А. статусу дитини-сироти та захист її особистих прав 

26.  Про припинення та встановлення піклування над неповнолітньою Кравченко Н.О. та опіки 

над майном, яке їй належить 

27.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25 

серпня 2021 року № 622 «Про розв’язання спору між батьками щодо зміни прізвища 

дитині» 

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

конфліктів 

29.  Про деякі питання щодо захисту майнових прав дітей 

30.  Про призначення Деревянка Г.О. помічником над дієздатною особою Дерев’янко Л.П. 

31.  Про призначення Серекбаєвої О.Т. помічником над дієздатною особою Стегайло В.Б. 

32.  Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

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 


