
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 червня 2020 року                           м. Біла Церква                                         № 333 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету Бiлоцеpкiвської міської 

ради на третій квартал 2020 року 

 

Розглянувши пропозиції виконавчих органів Білоцерківської міської ради, відповідно 

до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пп. 2.1. п. 2. 

Регламенту роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради від 22 грудня 2009 року № 585, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на третій 

квартал 2020 року ( згідно додатку). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради та заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                     Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 23.06. 2020 року № 333 

 

П Л А Н   Р О Б О Т И 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

на третій квартал 2020 року 

 

1.Питання, для винесення на розгляд виконавчого комітету: 

 

Липень 

Про звіт управління освіти і науки міської ради по роботі зі зверненнями громадян 

Петрик Ю.Ф. 

 

Вересень 

Про звіт управління містобудування та архітектури міської ради по роботі зі зверненнями 

громадян 

Терещенков О.С. 

Про мережу закладів освіти на 2020/2021 навчальний рік 

Петрик Ю.Ф. 

Про проведення осіннього двомісячника санітарної очистки, озеленення та благоустрою 

міста 

Савченко О.І. 

Про складання проекту бюджету м. Біла Церква на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки 

Терещук С.Г. 

 

 

2. Міські заходи, спрямовані на організацію виконання рішень центральних органів 

виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень виконавчого комітету 

 

Липень 

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 25 березня 2019 року № 181 

«Про схвалення проекту Програми охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів Київської області на 2019-2022  роки» 

Савченко О.І. 

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 травня 2017 року 

№ 274 «Про схвалення проекту Програми поводження з твердими побутовими відходами у 

Київській області на 2017-2020 роки» 

Савченко О.І. 

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 23 лютого 2017 року 

№ 63 «Про схвалення проекту змін до Обласної цільової програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» 

Савченко О.І. 

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2016 року 

№ 418 «Про організаційні заходи щодо ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих 

звалищ відходів» 

Савченко О.І. 

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17 травня 2017 року 

№ 263 «Про схвалення проекту Програми енергозбереження (підвищення 

енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки» 

Савченко О.І. 



 

3. Звіти про виконання міських програм, що реалізуються виконавчими органами міської 

ради: 

 

Серпень 

Про схвалення звіту щодо виконання міських цільових програм, що фінансуються за 

рахунок коштів бюджету міста та реалізуються управлінням освіти і науки міської ради 

Петрик Ю.Ф. 

Про схвалення звіту щодо виконання міських цільових програм, що фінансуються за 

рахунок коштів бюджету міста та реалізуються управлінням у справах молоді та спорту 

міської ради 

Паливода І.П. 

Про схвалення звіту щодо виконання міських цільових програм, що фінансуються за 

рахунок коштів бюджету міста та реалізуються службою у справах дітей міської ради 

Кисельова В.М. 

 

Вересень 

Про схвалення звіту щодо виконання міських цільових програм, що фінансуються за 

рахунок коштів бюджету міста та реалізуються управлінням соціального захисту 

населення міської ради 

Велігорська Т.О. 

Про схвалення звіту щодо виконання міських цільових програм, що фінансуються за 

рахунок коштів бюджету міста та реалізуються управлінням охорони здоров’я міської ради 

Кувіта Ю.В. 

 

4. Організаційно-масові заходи, пов’язані із відзначенням знаменитих дат, професійних свят 

та інших подій в місті 

 

- Свята Івана Купала (06.07.) 

Велігорська Т.О., Ковальська Ю.І., Возненко К.С., Новогребельська І.В. 

- Дня Державного Прапора України (23.08.) 

Дикий Г.А., Савчук В.П., Возненко К.С., Кравець А.В., Новогребельська І.В., 

Поляруш О.О., Олійник А.О. 

- Дня Незалежності України (24.08.) 

Дикий Г.А., Савчук В.П., Возненко К.С., Кравець А.В., Новогребельська І.В., 

Поляруш О.О., Олійник А.О. 

- Свята Першого дзвоника (01.09.) 

Петрик Ю.Ф., Возненко К.С. 

- Дня міста «Білій Церкві – 988 р.» (12.09.) 

Дикий Г.А., Савчук В.П., Возненко К.С., Кравець А.В., Новогребельська І.В., 

Поляруш О.О., Олійник А.О. 

- Всеукраїнського дня бібліотек (30.09.) 

Ковальська Ю.І., Возненко К.С. 

- Всеукраїнського дня дошкілля (30.09.) 

Петрик Ю.Ф., Возненко К.С. 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 

Факсограма від 01.08.2017 р. № 05.3-08.3/1431 «Про планування та здійснення 

природоохоронних заходів» 

Савченко О.І. 


