
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 22 жовтня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 269 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 26 жовтня 

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 надання дозволу  на встановлення пам’ятного знаку 

2.  Про створення комісії по прийняттю в комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади з державної власності Міністерства оборони України нерухомого 

майна (квартир) 

3.  Про внесення змін до додатка 2 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 червня 2021 року № 426 «Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку й учнів» 

4.  Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних 

установ, інших споживачів, релігійних організацій та послугу з постачання гарячої води 

для потреб бюджетних установ комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» 

5.  Про затвердження конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення 

управителів багатоквартирних будинків, в яких не створено об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму 

управління багатоквартирним будинком, в Білоцерківській міській територіальній громаді 

6.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

7.  Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування Білоцерківської міської територіальної громади № 19 (П) 

«Залізнична станція «Роток» - с. Піщана» 

8.  Про організацію та проведення конкурсного відбору суб’єкта господарювання для 

впровадження єдиної системи управління та супутникового моніторингу пасажирського 

транспорту загального користування Білоцерківської міської територіальної громади 

9.  Про затвердження складу комітету з реалізації Національної стратегії із створення 

безбарʼєрного простору в Україні на території Білоцерківської міської територіальної 

громади 

10.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку) за заявою гр. 

Малиш О.О. 

11.  Про зміну адреси житлового будинку № 4 по вул. Набережна в с. Томилівка 

Білоцерківської міської територіальної громади у зв’язку з його поділом на окремі об’єкти 

нерухомого майна 



2 

12.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Очеретяного Петра Григоровича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Героїв Крут, 106) 

13.  Про звіт начальника служби у справах дітей Білоцерківської міської ради щодо роботи зі 

зверненнями громадян за І-ІІІ квартали 2021 року 

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

визначення місця проживання їх дитини Вашетської С.В. 

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

Томкович Д.Є. 

16.  Про надання малолітнім Береговій С.В., Савенко В.А. і неповнолітнім Савенку М.А., 

Савенко А.А. статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, та захист їх особистих 

прав 

17.  Про деякі питання щодо захисту майнових прав дітей 

18.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна недієздатного Кабули А.Ф. 

19.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна недієздатної Шаповаленко О.І. 

 

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 


