
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 лютого 2023 року                          м. Біла Церква                                          № 36 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 28 лютого 

2023 року о 11.00 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 нового складу робочої групи з питань внутрішньо переміщених осіб 

3.  Про звіт голови спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської 

ради за 2022 рік 

4.  Про погодження проведення заходів в приміщенні комунального закладу Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський міський Будинок органної та камерної музики» 

5.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

фігурного катання 

6.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

хокею 

7.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

художньої гімнастики 

8.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

шахів серед юнаків та дівчат до 12 років 

9.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

шахів серед юнаків та дівчат до 18 років 

10.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

шахів та шашок серед спортсменів - людей з інвалідністю 

11.  Про проведення чемпіонату Комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-

юнацької спортивної школи «Богатир» з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2011-2012 

років народження та 2013-2014 років народження 

12.  Про проведення чемпіонату Комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-

юнацької спортивної школи «Юність» з пляжного волейболу в закритих приміщеннях 

серед дівчат 

13.  Про проведення Чемпіонату Київської області з кікбоксингу «ВАКО» на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 

14.  Про проведення чемпіонату України з велосипедного спорту (крос) в індивідуальній гонці 

(1 тур) та груповій гонці на короткому колі (всі вікові категорії) на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 
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15.  Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади мережі газопроводів, що прокладені до житлового будинку 

по вул. Чорних Запорожців, 45 А в м. Біла Церква 

16.  Про утворення комісії з обстеження технічного стану гуртожитків Білоцерківської міської 

територіальної громади, які перебувають на балансі комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» та затвердження її складу 

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

відновної вартості по бульвару Михайла Грушевського, 13 в місті Біла Церква 

18.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

19.  Про створення комісії з виявлення на водних об’єктах Білоцерківської міської 

територіальної громади об’єктів, які мають ознаки гідротехнічних споруд 

20.  Про створення комісії по безоплатному прийняттю в комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади від об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Галактика» зовнішніх мереж водовідведення, що прокладені 

до житлового будинку за адресою: бульвар Олександрійський, будинок 169, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район, Київська область 

21.  Про створення комісії по обстеженню вуличних водопровідних мереж, що прокладені по 

вулицям Кільцева та Ключова в місті Білій Церкві, Білоцерківського району, Київської 

області 

22.  Про створення комісії по обстеженню зливової (дощової) каналізації, зовнішніх 

водопровідних мереж та мереж водовідведення, що прокладені до багатоквартирного 

житлового будинку з вбудовано - прибудованими приміщеннями за адресою: вулиця 

Митрофанова, 2а , місто Біла Церква, Київська область 

23.  Про створення комісії по обстеженню зовнішніх водопровідних мереж та мереж 

водовідведення, що прокладені до житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями за адресою: вулиця Запорізька, 17, місто Біла Церква, Київська область 

24.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0108 за заявою гр. Сафроненка В.М. 

25.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0112 за заявою гр. Сафроненка В.М. 

26.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0113 за заявою гр. Сафроненка В.М. 

27.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0114 за заявою гр. Сафроненка В.М. 

28.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0115 за заявою гр. Сафроненка В.М. 

29.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0116 за заявою гр. Сафроненка В.М. 

30.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0120 за заявою гр. Сафроненка В.М. 

31.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0124 за заявою гр. Сафроненка В.М. 

32.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0125 за заявою гр. Сафроненка В.М. 
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33.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0126 за заявою гр. Сафроненка В.М. 

34.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0109 за заявою гр. Ріпи Г.С. 

35.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0117 за заявою гр. Поліщук В.М. 

36.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0119 за заявою гр. Поліщук В.М. 

37.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0123 за заявою гр. Огородніка А.А. 

38.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0127 за заявою гр. Рунціва Т.-І.І. 

39.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0128 за заявою гр. Урсулова М.В. 

40.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва – індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0130 за заявою гр. Кириленка Д.В. 

41.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –індивідуальному блокованому житловому 

будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3220485100:05:001:0131 за заявою гр. Лебедя С.О. 

42.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –зблокованому житловому будинку з 

вбудованим гаражем,  що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:001:0195 за заявою гр. Ніколайчук Т.В. 

43.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –зблокованому житловому будинку з 

вбудованим гаражем, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:001:0197 за заявою гр. Ніколайчук Т.В. 

44.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –зблокованому житловому будинку з 

вбудованим гаражем, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:001:0198 за заявою гр. Ніколайчук Т.В. 

45.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва –зблокованому житловому будинку з 

вбудованим гаражем, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 

3210300000:03:001:0199 за заявою гр. Ніколайчук Т.В. 

46.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна – новозбудованому одноповерховому 

житловому будинку з прибудованим гаражем за заявою гр. Устича А.В. 

47.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна – гаражу за заявою гр. Сироти І.В. 

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

за заявою гр. Алєксєєва В.Д. 

49.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Добровольчих 

батальйонів, 3, місто Біла Церква, Київська область, конструкція № 1) 

50.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Добровольчих 

батальйонів, 3, місто Біла Церква, Київська область, конструкція № 2) 

51.  Про встановлення піклування над неповнолітньою Мельнічук А.Ю. та захисту її особистих 

прав 

52.  Про надання малолітній Бабенко В.С. статусу дитини-сироти 
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53.  Про надання неповнолітньому Хоменку Н.Ю. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

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

55.  Про висновок щодо доцільності призначення опікунів Галкіну Олександру Вікторовичу, у 

разі визнання його судом недієздатним 

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 


