
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 15 квітня 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 79 Р 

 

Про скликання позачергового 

засідання виконавчого комітету 

Бiлоцеpкiвської міської ради 

 

Керуючись пп. 2.5.2 п. 2.5 Регламенту роботи виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської 

міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради від 

від 22 грудня 2009 року № 585, відповідно до п. 2, 20 ч. 4 ст. 42, ст. 53  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», зобов’язую: 

1. Скликати позачергове засідання виконавчого комітету Бiлоцеpкiвської міської ради 

на 16 квітня 2020 року о 15.00 год. у великому залі приміщення адміністративної будівлі 

виконавчого комітету міської ради.   

2. Включити до порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради питання 

згідно з додатком. 

3. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради забезпечити інформування 

членів виконавчого комітету міської ради, відповідальних за підготовку проектів рішень на 

дату, визначену пунктом1 розпорядження. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

  



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 15.04.2020 року № 79 Р 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про обмежувальні заходи на період Великодніх свят та поминальних днів на території 

міста Біла Церква 

2.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 02 квітня 2020 року 

№ 175 «Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква» 

3.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24 липня 2018 року № 329 «Про 

уповноваження посадових осіб комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» на складання протоколів про адміністративні правопорушення» 

Доповідає: ОЛІЙНИК Анна Олександрівна - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

4.  Про надання неповнолітній Томкович Д.Є. статусу  дитини-сироти та захист її особистих 

прав 

5.  Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 07 

квітня 2020 року № 214 «Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав 

дітей» 

6.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 28 

січня 2020 року № 39 «Про затвердження висновку служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради про підтвердження місця проживання дитини Пінчук Анни 

Єгорівни, 12 жовтня 2013 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України» 

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради      Анна ОЛІЙНИК 

 


