
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 10 лютого 2023 року                                м. Біла Церква                                          № 26 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 14 лютого 

2023 року о 10.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі виконавчого 

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

1.  Про затвердження протоколу комісії по наданню одноразової адресної матеріальної 

допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов 

життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 

2.  Про затвердження протоколу робочої групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

3.  Про визначення розміру одноразової грошової допомоги для здійснення привітання 

жителів Білоцерківської міської територіальної громади 

4.  Про затвердження нового складу комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

5.  Про затвердження нового складу комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової 

компенсації за належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян 

6.  Про затвердження нового складу робочої групи для опрацювання документів, які 

подаються на комісію Київської обласної державної адміністрації з визначення даних про 

заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках 

7.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

8.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 

лютого 2021 року № 136 «Про затвердження Положення про опікунську раду при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради та її складу» (зі змінами) 

9.  Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках 

з використанням альтернативних джерел енергії ТОВ «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО КИЇВ» для потреб 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету 

10.  Про надання платної послуги з організації гарячого харчування для учнів з вибором однієї 

страви з двох-трьох запропонованих (дабл-меню) у Ліцеї «Перша Білоцерківська гімназія» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

11.  Про затвердження акта приймання-передачі у комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади надземного газопроводу середнього тиску та споруди, які 

перебувають на балансі СК «ЖБК «Зелений» 

12.  Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради 
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13.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

14.  Про надання дозволу  на встановлення інформаційних дощок 

15.  Про комісію з питань встановлення, демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок на території Білоцерківської міської територіальної громади 

16.  Про передачу на відповідальне зберігання 

17.  Про погодження проведення заходу (вистави) комунальним підприємством Київської 

обласної ради «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К. 

Саксаганського» 

18.  Про погодження проведення заходу 

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

лютого 2018 року № 77 «Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального 

користування Білоцерківської міської територіальної громади» (зі змінами) 

20.  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні 

вартості будівництва об’єктів 

21.  Про проведення турніру з плавання серед дітей «CAYMANS CUP 2023» 

22.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 20 років 

23.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

волейболу серед жінок 

24.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

гімнастики спортивної серед юнаків 

25.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

гімнастики спортивної серед дівчат 

26.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

легкої атлетики серед спортсменів - людей з інвалідністю 

27.  Про проведення відкритого чемпіонату Комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» з дзюдо «Кубок Рось-Телеком» серед 

юнаків 2009-2010 років народження та 2011-2012 років народження 

28.  Про проведення відкритого чемпіонату Комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» з художньої гімнастики 

29.  Про проведення відкритого чемпіонату Комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» з важкої атлетики серед юнаків та 

дівчат 

30.  Про зміну адреси нежитлової будівлі № 23 по вул. Ярослава Мудрого в м. Біла Церква 

Київської області у зв’язку з її поділом на окремі об’єкти нерухомого майна 

31.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна –  новозбудованій житловій будівлі 

(магазину) за заявою гр. Штики Н.В. 

32.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна –  новозбудованому житловому 

будинку за заявою гр.  Мінаєва В.І. 

33.  Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення 

34.  Про затвердження найпростішого укриття у центрі соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Злагода» та виконання заходів щодо його облаштування 

35.  Про визначення прізвища малолітньої дитини 

36.  Про вирішення судового спору між батьками щодо усунення перешкод у вихованні дітей 

Сухобрус А.Є. й Сухобрус С.Є. 

37.  Про вирішення судового спору щодо визнання малолітнього Назарка А.В. таким, що 

втратив право користування житловим приміщенням 

38.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Піданова В.В. 

стосовно його малолітніх дітей Піданова В.В. й Піданова М.В. 

39.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Аксьонової А.М. 

стосовно її малолітнього сина Майнаковського А.С. 

40.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Горячого С.О. 

стосовно його малолітнього сина Горячого М.С. 
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41.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Доредоренко 

(Купчук) І.М. стосовно її малолітнього сина Доредоренка Д.В. 

42.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Клещенка А.Р. 

стосовно його малолітнього сина Шеманського Д.А. 

43.  Про відмову у наданні дозволу на реалізацію нерухомого майна, право користування яким 

має дитина 

44.  Про встановлення піклування над неповнолітнім Амеліним А.Л. та захист його особистих 

прав 

45.  Про втрату Бондаренком Б.А. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

46.  Про втрату Шевченком В.А. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

47.  Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Беспаленка А.О. 

у Білоцерківському дитячому будинку-інтернаті 

48.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками щодо участі 

у вихованні дітей того з батьків, хто проживає окремо від них 

49.  Про неможливість передачі дитини для подальшого виховання матері 

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

конфліктів 

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

52.  Про передачу матеріальних цінностей матеріального резерву 

53.  Про передачу матеріальних цінностей матеріального резерву 

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 


