
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 вересня  2018 року                                м. Біла Церква                                         № 475 

 

Про  внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету  

Білоцерківської міської ради від 28 серпня 2018 року № 439 

«Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської  

міської ради від  12 липня 2018 року № 323 «Про затвердження переліку об’єктів і заходів, 

що фінансуються  у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 31 серпня 2018 року № 1819, з метою приведення у 

відповідність найменування об’єкту, що фінансується за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій м. Біла Церква, відповідно до ст.40 «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України  від 13 червня 2018 року № 423-р «Деякі 

питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 28 серпня 2018 року № 439 «Про 

внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від  12 

липня 2018 року № 323 «Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються  у 

2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до пункту 5 розділу ІІ додатку до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 28 серпня 2018 року № 439 «Про внесення змін в додаток до 

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від  12 липня 2018 року № 323 

«Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються  у 2018 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій», а саме, викласти найменування об’єкта в новій 

редакції: 

«Реконструкція скверу  на масиві Таращанський (в межах житлової забудови 

багатоквартирних будинків № 4,6,10 по вул. Вернадського та № 161 по вул. Таращанська) м. 

Біла Церква Київської області (влаштування центральної алеї) (в т.ч. ПКД)». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                   Г.  Дикий 


