
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 березня 2021 р. м. Біла Церква № 55 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», зобов’язую:

1.Скликати засідання виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на 23 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 план роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради на другий квартал
2021 року

2. Про погодження програми та умов закритого конкурсу ІІ Міжнародного симпозіуму
скульптури у місті Біла Церква Білоцерківської міської територіальної громади

3. Про деякі питання міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя – Левицького
4. Про внесення змін та затвердження штатного розпису  керівного складу

Білоцерківської міської ради і  виконавчого комітету, окремих відділів та управлінь
5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08

жовтня 2019 року № 723 «Про організаційні заходи щодо реалізації положень Програми
підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 роки»

6. Про закінчення  опалювального  сезону  2020-2021 років на території Білоцерківської
міської територіальної громади

7. Про обмеження руху автотранспорту по вул. Дружби в м. Біла Церква
8. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття

у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади підземного
газопроводу середнього тиску та споруди від ПрАТ «КАТП-1028»

9. Про  затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх
відновної вартості на прилеглих територіях до спортивних та дитячих майданчиків в місті
Біла Церква

10. Про деякі питання щодо квартирного обліку
11. Про створення комісії по обстеженню виявлених безхазяйних водопровідних,

каналізаційних (мереж водовідведення), місцевих (розподільчих) теплових мереж,
зливової (дощової) каналізації, об’єктів зовнішнього освітлення та інженерних мереж-
електроустановок (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній, кабельних ліній) на
території міста Білої Церкви Київської області

12. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність Білоцерківської міської
територіальної громади від фізичної особи Підпалого С.М. зовнішньої водопровідної
мережі, що прокладена до нежитлової будівлі літ. «В» прим. 2 по вул. Таращанська, 155а
в місті Білій Церкві, Київської області
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13. Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування

14. Про проведення призову громадян України на строкову військову службу в квітні – червні
2021 року на території Білоцерківської міської територіальної громади

15. Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна (комплексу нежитлових будівель) з метою її
упорядкування

16. Про зміну  прізвища дитині
17. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Гирі Н.М. стосовно її

дітей
18. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Лебедя О.С. стосовно

його малолітнього сина Лебедя А.О.
19. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Халайджі О.І.

стосовно його малолітнього сина Халайджі А.О.
20. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Писаренко Л.П.

стосовно її малолітнього сина Писаренка І.О.
21. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Фоміної О.В.

стосовно її малолітніх дітей Фоміної М.С. та Фоміна С.С.
22. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення порядку

участі батька  у вихованні сина
23. Про надання до суду висновку щодо розв’язання спору про визнання малолітніх дітей

такими, що втратили право користування житловим приміщенням
24. Про затвердження висновку служби у справах дітей Білоцерківської міської ради про

підтвердження місця проживання дитини Аліханяна Владислава Артуровича, для його
тимчасового виїзду за межі України

25. Про визначення порядку участі батька у вихованні та особистому спілкуванні з  його
малолітньою дочкою

26. Про встановлення опіки над малолітньою Жуковою А.М.
27. Про укладення договору про надання послуги з патронату над дитиною
28. Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Кулеші Д.К. в

КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів»
29. Про доцільність продовження цілодобового перебування неповнолітнього Чередніченка В.Д. в

КЗ КОР «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів»
30. Про надання малолітній Івановій А-В.П. статусу  дитини, позбавленої батьківського

піклування, та встановлення над нею опіки
31. Про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу Лужецької Н.М. на

території Білоцерківської міської територіальної громади
32. Про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу  Масло С.В. та Масло

В.В. на території Білоцерківської міської територіальної громади
33. Про забезпечення функціонування прийомної сім’ї Щербини Ю.Е. та Щербини В.Д. на

території Білоцерківської міської територіальної громади
34. Про надання дозволу на отримання військовослужбовцями та членами їх сімей грошової

компенсації за належне для отримання ними жиле приміщення

2. Загальному відділу міської ради забезпечити інформування членів виконавчого
комітету 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


