
 
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 18 лютого 2022 року                             м. Біла Церква                                          № 35 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 22 лютого 

2022 року о 15.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі виконавчого 

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

1.  Про звіт управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради по роботі зі 

зверненнями громадян за 2021 рік 

2.  Про забезпечення роботи позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії 

при Білоцерківському районному територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки 

3.  Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади № 

25 «вул. Ярмаркова – Житловий масив Піщаний» 

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 складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості по вулиці Ставищанська, 126 в місті Біла Церква 

6.  Про схвалення проєкту рішення Білоцерківської міської ради «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади газопроводів та споруд, які перебувають на балансі Білоцерківського 

виробничого підприємства «ВЕСНА» УТОГ» 

7.  Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Білоцерківської міської 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Київської області на 2022 рік 

8.  Про демонтаж самовільно встановленого бетонного паркану та металевих воріт по вул. 

Матросова, 48-А, м. Біла Церква 

9.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (комплексу будівель Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Звитяга» Білоцерківської міської ради Київської 

області) 

10.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (гаража) за заявою управління 

комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради 
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11.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (гаража) за заявою управління 

комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради від 11 лютого 2022 

року № 15.1-07/1123 

12.  Про зміну адреси житлового будинку № 13 по вул. Росьова в м. Біла Церква Київської 

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

13.  Про зміну адреси житлового будинку № 14 по вул. Садова в м. Біла Церква Київської 

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

14.  Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (житлового будинку) за заявою гр. Булуя 

В.І. з метою її упорядкування 

15.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (багатоквартирному житловому будинку 

з вбудованими офісними приміщеннями) за заявою гр. Лук’янчук Н.Д. 

16.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (багатоквартирному житловому будинку 

з вбудованими офісними приміщеннями) за заявою Обслуговуючого кооперативу 

«Житлово-будівельний кооператив «Рось-18» 

17.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому двоповерховому 

житловому будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485102:04:011:0047 за заявою гр. Гарбузенко Є.О. 

18.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (зблокованому двоповерховому 

житловому будинку), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485102:04:011:0048 за заявою гр. Гарбузенко Є.О. 

19.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованій виробничо-

складській будівлі) за заявою ТОВ «КЛМ-БУД» 

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

будинку) за заявою гр. Ковальчук А.О. 

21.  Про влаштування в сім’ю патронатного вихователя Яковенко Л.А. малолітнього 

Крука А.А. 

22.  Про припинення  опіки над малолітньою Островецькою С.О. 

23.  Про надання неповнолітній Галамбіці К.Й. повної цивільної дієздатності 

24.  Про продовження терміну перебування дітей у сім’ї патронатного вихователя 

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

29 січня 2019 року № 74 «Про надання неповнолітній Арент Марії Володимирівні 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

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

 

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 


