
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28 серпня 2018 року                                   м. Біла Церква                          № 408 

 

Про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 серпня 2016 

року № 371 та про ініціативну групу з підготовки установчих зборів для 

формування  нового складу Громадської ради 

 

          Розглянувши Подання відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю 

Білоцерківської міської ради, відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада  2010 

року за № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики», Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради, затвердженого від 23 серпня 2016 року №371, на підставі 

звернень громадської організації «ПроМам» від 16 березня 2018 року, громадської 

організації «Клуб любителів бігу «Білоцерківський марафон» від 19 березня 2018 року та 

громадської організації «Федерація спортивних видів боротьби» від 20 березня 2018 року, 

та з метою ефективного забезпечення відкритості, прозорості та публічності у діяльності 

Білоцерківської міської ради, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 1.Внести зміни до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради, затвердженого від 23 серпня 2016 року №371, а саме : 

- пункт 3.2 Положення викласти у наступній редакції 

            «3.2. До складу Громадської ради може входити  по одному представнику від 

кожного інституту громадянського суспільства»; 

- пункт 3.3 Положення викласти у наступній редакції:  

            «3.3. До складу Громадської ради входять представники інститутів громадянського 

суспільства, які допущені ініціативною групою до участі в установчих зборах, особисто 

присутні на установчих зборах та кандидатури яких делеговані для участі інститутами 

громадянського суспільства. 

Строк повноважень складу Громадської ради - два  роки.  

Членство в громадській раді є індивідуальним»; 

 

            2. Затвердити  ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування 

складу Громадської ради в кількості  17 осіб, зокрема: 

 

Постівий  

Сергій Олександрович  

 

– голова ініціативної групи,  керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Члени ініціативної групи: 

 

Бочаров  

Сергій Олексійович 

– президент громадської організації «Клуб любителів бігу 

«Білоцерківський марафон» (за згодою); 
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Вукс 

Анна Сергіївна 

 

– голова громадської організації «ПроМам» (за згодою); 

 

Даценко  

Юрій Володимирович 

– віце-президент ГО «Федерація спортивних видів боротьби» 

(за згодою); 

 

Деркач  

Микола Федорович 

 

– представник громадської організації «ГІПС» (за згодою); 

 

Дорошенко  

Катерина Сергіївна 

 

– голова студентської ради міста (за згодою); 

 

Заплішна  

Наталя Іванівна 

- член громадської ради при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

Камінна  

Ніна Миколаївна 

 

– голова громадської організації «Ми – особливі» (за згодою); 

 

Коча  

Ігор Юрійович 

- член громадської ради при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

Кучер  

Ольга Василівна 

- член громадської ради при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

Лаврусь  

Павло Анатолійович 

- член громадської ради при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

Піскоцький  

Михайло Іванович 

 

– начальник загального відділу виконавчого комітету; 

 

Садаєва  

Ольга Іванівна 

- член громадської ради при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

Склярова  

Галина Миколаївна 

- член громадської ради при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

Турій  

Олег Володимирович 

– начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю міської ради; 

 

Хіврич  

Сергій Володимирович 

- член громадської ради при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

Хозєєв  

Микола Анатолійович 

– представник міської громадської організації «Громадське 

формування з охорони громадського порядку «ЩИТ» (за 

згодою). 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Постівого С.О. 

 

Міський голова                                                                       Г. Дикий 


