
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 05 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                    № 43 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 п. 2, 20 ч. 4 ст. 42, ст. 53  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження міського голови від 

04 березня 2021 року № 55-к(в) «Про відпустку Дикого Г.А.», зобов’язую: 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 09 березня 

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 ІІ Міжнародного симпозіуму скульптури у місті Біла 

Церква Білоцерківської міської територіальної громади 

2.  Про затвердження Порядку відшкодування з місцевого бюджету частини відсотків за 

кредитами, залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків 

Білоцерківської міської територіальної громади 

3.  Про затвердження Примірного договору про надання комунальною установою 

Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг 

ім. Петера Новотні» платних  соціальних послуг 

4.  Про внесення змін до складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги по 

програмі «Турбота» 

5.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 22 грудня 2020 року № 754 «Про план діяльності виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік» 

6.  Про встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи 

розташованих на відповідній території Білоцерківської міської територіальної громади 

підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності 

7.  Про затвердження інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги, що 

надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській 

раді щодо встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму 

роботи розташованих на відповідній території Білоцерківської міської територіальної 

громади підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм 

власності 

8.  Про демонтаж самовільно встановлених металевих огорож та парканів по вул. Гоголя, 

б.7, кв.1, б.9 кв.1, та кв.2, м. Біла Церква 

9.  Про затвердження складу комісії з питань визначення норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Білоцерківської міської територіальної громади 

10.  Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, 

захоронення) з побутовими відходами 

11.  Про внесення змін до Договору від 22 листопада 2019 року 
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12.  Про внесення змін в додаток 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 11 жовтня 2016 року № 437 «Про затвердження складу конкурсного комітету з 

визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального 

користування Білоцерківської міської  територіальної громади» (зі змінами) 

13.  Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що 

надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській 

раді щодо присвоєння, зміни, коригування, анулювання адрес об’єктів нерухомого майна 

14.  Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її склад в 

новій редакції 

15.  Про реєстрацію народження покинутої дитини 

16.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Рябова О.В. 

стосовно його дітей Рябова Н.О. та Рябової С.О. 

17.  Про втрату неповнолітнім Федюком А.М. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, і припинення піклування над ним 

18.  Про звільнення Маскевич Т.І. від обов’язків піклувальника над неповнолітніми Головач 

М.В. і Головачем О.В. та захист їх особистих прав 

19.  Про надання неповнолітній Ворон С.Т. повної цивільної дієздатності 

20.  Про надання дозволу на отримання військовослужбовцями та членами їх сімей грошової 

компенсації за належне для отримання ними жиле приміщення 

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

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови       Дмитро КИРИШУН 


