
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 05 листопада 2021 року                        м. Біла Церква                                          № 278 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 09 

листопада 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 переліку проєктів переможців, які пропонуються до фінансування 

у рамках громадського бюджету на 2022 рік 

2.  Про внесення змін до обсягів дохідної та видаткової частини бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

3.  Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки 

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

відновної вартості на територіях загального користування в селищі міського типу 

Терезине Білоцерківського району Київської області 

5.  Про внесення змін до додатку рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 27 січня 2021 року № 50 «Про затвердження переліку проєктів переможців, 

які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету на 2021 рік» (зі 

змінами), шляхом викладення його в новій редакції 

6.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

7.  Про зміну адреси житлового будинку № 58 по пров. Професора Голуба перший в м. 

Біла Церква Київської області у зв’язку з його поділом на окремі об’єкти нерухомого 

майна 

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

будинку) за заявою гр. Герасименко Л.М. та гр. Герасименка М.П. 

9.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (реконструйованому комплексу – 

автозаправній станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та 

автогазозаправним пунктом) за заявою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» 

10.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованій нежитловій 

будівлі – каналізаційній насосній станції) за заявою управління комунальної власності 

та концесії Білоцерківської міської ради 

11.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованій нежитловій 

будівлі – автозаправній станції з комплексом сервісного обслуговування) за заявою 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОННОГО ТОВАРИСТВА «ЛВО» 

12.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому 

багатоквартирному житловому будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями) 

за заявою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ЕРКЕР» 
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13.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«БРОВАРИПРОМЖИТЛО-БУД» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами (вул. Київська, 117-А) 

14.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«БРОВАРИПРОМЖИТЛО-БУД» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами типу «стела» (вул. Київська, 117-А) 

15.  Про вибуття із дитячого будинку сімейного типу родини Масло С.В. та Масла В.В. 

вихованки Єдіної Г.Є. 

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

малолітнім сином Хоменком І.В. 

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

малолітньою дочкою Григорівською З.Б. 

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

малолітньою дочкою Северин В.Р. 

19.  Про визначення прізвища малолітньої дитини 

20.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Заморіної М.В. 

стосовно її дітей 

21.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Кваші К.В. 

стосовно її малолітньої дочки Кваші Л.А. 

22.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Крамаренка О.В. 

стосовно його малолітньої дочки Крамаренко К.О. 

23.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Максимчука В.Ю. 

стосовно його неповнолітньої дочки Максимчук С.В. 

24.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Мовчана С.М. 

стосовно його малолітніх дітей 

25.  Про втрату Жуковою А.М. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

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

порядку участі баби у вихованні онука 

27.  Про надання до суду висновку щодо розв’язання спору про визнання малолітніх дітей 

такими, що втратили право користування житловим приміщенням 

28.  Про надання неповнолітній Муковоз В.С. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

29.  Про надання неповнолітньому Семенченку С.О. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

30.  Про припинення та встановлення піклування над неповнолітнім Кротом Д.В. та захист 

його особистих прав 

31.  Про деякі питання щодо захисту майнових прав дітей 

32.  Про надання дозволу на влаштування громадянина Шейни К.В. до 

психоневрологічного інтернату 

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 


