
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 10 березня 2023 року                          м. Біла Церква                                          № 48 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 14 березня 

2023 року о 10.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі виконавчого 

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

1.  Про присудження молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського 

Білоцерківської міської територіальної громади за 2022 рік 

2.  Про проведення відкритого  чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з  

велосипедного спорту серед чоловіків, жінок та молодших юнаків 

3.  Про проведення відкритого зимового чемпіонату Білоцерківської міської територіальної 

громади з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 років народження та 2008-2009 

років народження 

4.  Про проведення відкритого чемпіонату громадської організації «Білоцерківська міська 

федерація вільної боротьби» з вільної боротьби 

5.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

велосипедного спорту серед юніорів та юнаків 

6.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

волейболу серед чоловіків 

7.  Про проведення відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з 

греко-римської боротьби серед юнаків 2006-2007 років народження та 2008-2009 років 

народження 

8.  Про проведення відкритого чемпіонату Комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» з волейболу серед юнаків та дівчат 

9.  Про проведення відкритого чемпіонату Комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» з шахів серед юнаків та дівчат 

10.  Про проведення змагань Комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» з 

армрестлінгу 

11.  Про проведення змагань Комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» з 

пауерліфтингу серед дорослих 

12.  Про внесення змін до Переліку найпростіших укриттів у закладах освіти комунальної 

власності Білоцерківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 19 липня 2022 року № 439 (зі 

змінами) 
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13.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 

серпня 2022 року № 555 «Про організацію освітнього процесу в закладах й установах 

освіти, культури та спорту Білоцерківської міської територіальної громади з 01 вересня 

2022 року» (зі змінами) 

14.  Про погодження проведення Відкритого чемпіонату юнацької баскетбольної ліги 

Київської області сезону 2022-2023 років 

15.  Про погодження благодійного концерту та майстер-класів для збору коштів на підтримку 

військовослужбовців Збройних сил України 

16.  Про деякі питання забезпечення продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб 

17.  Про деякі питання складання та видачі в Білоцерківській міській територіальній громаді 

акту встановлення факту здійснення догляду 

18.  Про внесення змін та затвердження штатного розпису управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради 

19.  Про затвердження Порядку обліку, використання і зберігання старостами старостинських 

округів Білоцерківської міської територіальної громади гербових печаток для вчинення 

нотаріальних дій 

20.  Про звіт начальника відділу з питань торгово - побутового обслуговування населення і 

громадського харчування Білоцерківської міської ради про роботу із зверненнями 

громадян за 2022 рік 

21.  Про призначення уповноважених осіб за організацію та проведення публічних закупівель 

для потреб виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

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

відновної вартості по вулиці Ігоря Зінича, 9 в місті Біла Церква 

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

відновної вартості по вулиці Добровольчих батальйонів, 13 в місті Біла Церква 

24.  Про внесення змін в додатки 2, 3 до рішення виконавчого комітету міської ради від  22 

жовтня 2019 року № 749 «Про затвердження положення та персонального складу 

уповноваженої оцінної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з 

визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

осіб з їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому 

обліку та користуються соціальним житлом» 

25.  Про створення комісії по прийняттю в комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади з державної власності Міністерства оборони України нерухомого 

майна (квартир) 

26.  Про затвердження акта приймання - передачі 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 

27.  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні 

вартості будівництва об’єктів 

28.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Медтехніка Торос» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Олеся Гончара, 6, місто 

Біла Церква, Білоцерківський район, Київська область) 

29.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Петмайстер» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 78, місто 

Біла Церква, Білоцерківський район, Київська область) 

30.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Рідо Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вулиця Митрофанова, 8, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район, Київська область, конструкція № 1) 

31.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «Рідо Груп» щодо надання 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вулиця Митрофанова, 8, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район, Київська область, конструкції № 2-7) 
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32.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю «Рідо Груп» щодо надання 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вулиця Митрофанова, 8, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район, Київська область, конструкції № 8-14) 

33.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, 40, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район, Київська область, конструкція № 1) 

34.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, 40, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район, Київська область, конструкція № 2) 

35.  Про зміну адреси житлового будинку № 51 по вул. Залізнична в м. Біла Церква 

Білоцерківського району Київської області у зв’язку з його поділом на окремі об’єкти 

нерухомого майна 

36.  Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської ради про 

підтвердження місця проживання дитини Студеної Є.Б. для її тимчасового виїзду за межі 

України 

37.  Про вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини Куліша Д.О. його 

батька Куліша О.С. 

38.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Краєвської К.М. та 

Краєвського В.В. стосовно їхнього малолітнього сина Краєвського Д.В. 

39.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Сорокіної Ю.О. 

стосовно її неповнолітнього сина Сорокіна А.О. 

40.  Про встановлення піклування над неповнолітнім Хоменком Н.Ю. та захист його особистих 

прав 

41.  Про захист житлових прав малолітнього Конончука І.В. 

42.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця 

проживання дітей Дорогих О.А. й Дорогих К.О. 

43.  Про надання малолітній Крамаренко К.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

44.  Про надання неповнолітньому Ткаченку Н.П. статусу дитини-сироти та захист його 

особистих прав 

45.  Про продовження терміну перебування малолітніх Дідика Д.О. та Дідика К.В. в сім’ї 

патронатного вихователя Гнатик Т.В. 

46.  Про продовження терміну перебування малолітнього Краєвського Д.В. в сім’ї 

патронатного вихователя Яковенко Л.А. 

47.  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

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

49.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна Бурківському Івану Ігоровичу, у разі 

визнання його судом недієздатним 

50.  Про надання дозволу на влаштування громадянки Гугет Людмили Вікторівни до 

психоневрологічного інтернату 

51.  Про призначення Мельника Юрія Анатолійовича помічником над дієздатною особою 

Мельником Анатолієм Павловичем 

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 


