
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 09 квітня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 71 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 13 квітня 

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 проведення замовленого конкурсу на кращий ескізний проєкт скульптури «Повітряна 

куля» у місті Біла Церква Білоцерківської міської територіальної громади 

2.  Про проведення замовленого конкурсу на кращий ескізний проєкт міні - скульптур у місті 

Біла Церква Білоцерківської міської територіальної громади 

3.  Про деякі питання міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя – Левицького 

4.  Про визначення уповноважених осіб за планування, організацію та проведення публічних 

закупівель для потреб виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

5.  Про затвердження  проектно-кошторисної документації 

6.  Про затвердження заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  2021-2022  

років  на території Білоцерківської міської територіальної громади 

7.  Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про визначення величини опосередкованої  

вартості найму (оренди) житла в Білоцерківській міській територіальній громаді за І 

квартал 2021 року» 

8.  Про проведення весняного місячника санітарного очищення, озеленення і благоустрою 

Білоцерківської міської територіальної громади та природоохоронних заходів до Дня 

довкілля 

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

відновної вартості на території Білоцерківської міської територіальної громади 

10.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

23 березня 2021 року № 190 «Про обмеження руху автотранспорту по вул. Дружби в м. 

Біла Церква» 

11.  Про внесення змін до додатку 7 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 23 червня 2020 року № 337 «Про уповноваження посадових осіб на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, 

житлово-комунального господарства та благоустрою» 

12.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

13.  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 
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14.  Про розгляд заяви приватного акціонерного товариства «Українська автомобільна 

корпорація» щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Сухоярська, 18) 

15.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Героїв Небесної Сотні, 5) 

16.  Про затвердження  складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги сім’ям 

та особам з числа молоді, які перебувають під соціальним супроводом Білоцерківського 

міського центру соціальних служб, як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах 

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

ради від 14 січня 2020 року № 15 «Про затвердження нового складу комісії з питань 

надання бюджетних коштів на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа» шляхом викладення його в новій редакції 

18.  Про встановлення опіки  над малолітньою Слизькою А.О. 

19.  Про надання дозволу для зняття коштів з поточного рахунку неповнолітнього 

Гаврилюка Д.В. 

20.  Про надання малолітній Меленець С.Д. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист її особистих прав 

21.  Про поповнення та направлення малолітніх Горячева В.В., Решетнікова Б.Ю. і 

Грабовського А.Р. на виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу 

родини Масло С.В. та Масла В.В. 

22.  Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в сім’ї патронатного 

вихователя 

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

24.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна Берлін Романа Олеговича, у разі 

визнання його судом недієздатним  

25.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна Пуценка Вадима Володимировича, у 

разі визнання його судом недієздатним 

26.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна Щепановського Володимира 

Петровича, у разі визнання його судом недієздатним 

27.  Про висновок щодо доцільності призначення опікунів Кулагіна Богдана Вадимовича, у разі 

визнання його судом недієздатним 

28.  Про надання дозволу Шейні Олені Степанівні на зняття грошових вкладів від імені 

недієздатного Шейни Костянтина Вікторовича 

29.  Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна від імені недієздатного 

Сидорука Ігоря Анатолійовича 

30.  Про надання дозволу на влаштування громадянки Плахотнюк Наталії Вікторівни до 

психоневрологічного інтернату  

31.  Про надання дозволу на влаштування громадянки Павленко Олени Панасівни до 

психоневрологічного інтернату  

 

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  


