
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 19 листопада 2021 року                        м. Біла Церква                                          № 301 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 23 

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 організацію та проведення конкурсного відбору суб’єкта господарювання для 

впровадження єдиної системи управління та супутникового моніторингу 

пасажирського транспорту загального користування Білоцерківської міської 

територіальної громади 

2.  Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з 

питань квартирного обліку, що надаються через Центр надання адміністративних 

послуг при Білоцерківській міській раді 

3.  Про затвердження складу громадської комісії з житлових питань при  виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради 

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

ради від 12 жовтня 2021 року № 692 «Про затвердження  нового складу комісії з 

безпеки дорожнього руху» 

5.  Про план діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2022 рік 

6.  Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги 

повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 

договорів 

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

25 серпня 2021 року № 585 «Про реєстрацію пасік, які розміщені на території 

Білоцерківської міської територіальної громади» 

8.  Про демонтаж самовільно встановленого дерев’яного паркану за адресою: вулиця 

М’ясна,16, кв. 3, м. Біла Церква 

9.  Про затвердження Акту з визначення розміру та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам від 07 жовтня 2021 року № 4/10 

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

Драган Н.О. 

11.  Про зміну адреси житлового будинку № 74 по вул. Січових стрільців в м. Біла Церква 

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

12.  Про затвердження протоколу №4 місцевої комісії з визначення потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 
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дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 17 

листопада 2021 року 

13.  Про вибуття з дитячого будинку сімейного типу Лужецької Н.М. вихованця 

Лужецького В.С. 

14.  Про встановлення опіки над малолітньою Островецькою С.О. 

15.  Про встановлення піклування над неповнолітньою Кицелюк А.В. та захист її 

особистих  прав 

16.  Про втрату Грінжевською В.Д. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

17.  Про втрату Поплавським Н.А. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

18.  Про надання малолітній Кузці Т.Е. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

19.  Про надання неповнолітній Кузці А.Е. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

20.  Про деякі питання щодо захисту майнових прав дітей 

21.  Про призначення Пономаренко В.М. помічником над дієздатною особою Марчук З.М. 

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 


