
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 вересня 2018 року                               м. Біла Церква                                         № 474 

 

Про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької  

діяльності, розміщених в складі зупинки громадського транспорту  

«Районна лікарня» по вул. Таращанській  в м. Біла Церква 

 

Розглянувши листа депутата Білоцерківської міської ради Оселедька Ю.П. від 

10.07.2018р. № 14,  протокольне  доручення 54 сесії Білоцерківської міської ради від 12 липня 

2018 року (№61/2-14 від 26 липня 2018 року), колективного листа працівників Білоцерківської 

районної лікарні  та мешканців  прилеглих житлових будинків  від 05.09.2018 р (вх. № Х-3981 

від 07.09.2018р.), подання департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради від 07 вересня 2018  року № 1842/1, рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради  від 13 жовтня 2009 року № 450 «Про дозвіл на будівництво 

підприємствам, організаціям і громадянам міста», довідку департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради від 07.09.2018р. № 1844, лист 

управління містобудування та архітектури від 10.09.2018р. №15/806,  з  метою  дотримання  

вимог  законодавства  та  усунення  порушень  у сфері  благоустрою  і  утримання  об’єктів  

благоустрою  м.  Біла  Церква,   відповідно  до  пп. 1 п.  «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п.5 ч.2 ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21 жовтня 2011 р. № 244, Порядку розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності в м. Біла Церква, затвердженого рішенням 

міської ради  від 20 серпня 2015 року № 1552-78-VІ, Правил благоустрою території м. Біла 

Церква, затверджених рішенням міської ради  від 11 липня 2018 року № 800, виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква» та комунальному підприємству Білоцерківської міської ради  

«Муніципальна варта» здійснити всі заходи, що передбачені чинним законодавством України,  

щодо демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 

розміщених в складі зупинки громадського транспорту «Районна лікарня» по вул. 

Таращанській  в м. Біла Церква. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                   Г.  Дикий 

 

 


