
 
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 04 лютого 2022 року                             м. Біла Церква                                          № 23 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 08 лютого 

2022 року о 15.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі виконавчого 

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

1.  Про деякі питання міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя – Левицького 

2.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 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 

3.  Про звіт голови про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради за 2021 рік 

4.  Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії ТОВ «УкрУтильЕнергія» для потреб 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету 

5.  Про внесення змін та затвердження штатного розпису департаменту житлово-

комунального господарства  Білоцерківської міської ради з 08 лютого 2022 року 

6.  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при 

визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням 

бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та 

організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії 

7.  Про затвердження заходів та плану дій з підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2022 році в Білоцерківській міській територіальній громаді 

8.  Про затвердження складу комісії по визначенню місця розташування контейнерних 

майданчиків в районах забудови, що склалася на території Білоцерківської міської 

територіальної громади 

9.  Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади мережі газопроводів, що прокладені 

до житлового будинку по вул. Леваневського, 45 А в м. Біла Церква 

10.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

11.  Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 09 лютого 2021 року № 86 «Про комісію виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій» шляхом викладення його в новій редакції 
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12.  Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця Красножона Віталія Віталійовича, що розміщена в м. Біла 

Церква по вул. Гайок, в районі житлового будинку № 4 

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

розташована в м. Біла Церква по вул. Турчанінова, в районі житлового будинку № 2 

14.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (нежитловій будівлі) за заявою 

гр. Лавренюк Г.П. 

15.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому житловому 

будинку) за заявою гр. Березанської Г.В. 

16.  Про вибуття з дитячого будинку сімейного типу Лужецької Н.М. вихованки Козел А.О. 

17.  Про визначення місця проживання дітей Віннічук М.В., Віннічук Т.В., Віннічука І.В., 

Віннічук О.В., Віннічук У.В. 

18.  Про визначення порядку участі батька у вихованні та особистому спілкуванні з його 

малолітнім сином Левченком Я.О. 

19.  Про визначення порядку участі батька у вихованні та особистому спілкуванні з його 

малолітнім сином Полинем Т.О. 

20.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Федоренка С.В. і 

Яковлєвої О.Г. стосовно їх неповнолітнього сина Федоренка Б.С. 

21.  Про втрату малолітньою Димченко І.І. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

22.  Про надання малолітньому Костиренку О.Б. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

23.  Про надання малолітньому Красножону Р.І. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

24.  Про направлення малолітньої Сидоренко В.І. на виховання та спільне проживання у 

дитячий будинок сімейного типу родини Масло С.В. та Масла В.В. 

25.  Про направлення неповнолітнього Березуцького В.П. на виховання та спільне 

проживання у дитячий будинок сімейного типу родини Лужецької Н. М. 

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

27.  Про надання дозволу на укладання договору дарування частини квартири на користь 

недієздатної особи Маракуліна Д.В. 

2. Загальному відділу Бiлоцеpкiвської міської ради забезпечити інформування членів 

виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської 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 


