
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
27 березня  2018 року                                м. Біла Церква                                               № 126 

 

 

Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого комітету  

Білоцерківської міської ради від 13 травня 2014 року № 164 

«Про комісію з розгляду питань щодо присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» при виконавчому комітеті  

Білоцерківської міської ради»  

 

Розглянувши подання  управління з питань молоді та спорту  Білоцерківської міської 

ради від  15 березня 2018 року № 99, у зв’язку з кадровими змінами та з метою об’єктивного 

розгляду звернень, розробки та подання необхідної документації для присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня», всебічного та ретельного розгляду кандидатур, 

запропонованих для відзначення державною нагородою, відповідно до Закону України 

«Про державні нагороди», ст. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради  «Про комісію з розгляду питань щодо присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня» при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради», шляхом викладення його 

в новій редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від  14 

березня 2017 року № 81 «Про затвердження нового складу комісії з розгляду питань щодо 

присвоєння почесного звання України «Мати героїня» при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Постівого С.О. 

 

 

Міський голова                                                                                                        Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 27.03.2018 року № 126 

 

Склад комісії 

з розгляду питань щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

 

 

Антонюк  

Микола Анатолійович 

 

- голова комісії, радник міського голови; 

 

Левіщенко 

Вікторія Валеріївна  

-заступник голови комісії, в.п. заступника начальника 

управління -  начальник відділу  з питань  сімейної та 

молодіжної політики управління  з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської ради; 

 

Степашкіна 

Валентина Володимирівна 

-секретар комісії, завідувач сектору  з питань  сім’ї, 

оздоровлення та відпочинку  дітей відділу  з питань 

сімейної та молодіжної політики управління з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради; 

 

Члени комісії: 

Дем’янчук 

Віктор Іванович 

 

-начальник відділу звернень громадян виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради; 

Загородня 

Галина Іванівна 

-начальник відділу кадрової роботи та з питань  служби в 

органах місцевого самоврядування і нагород 

Білоцерківської міської ради; 

 

Кіліхевич 

Галина Вікторівна 

-начальник відділу організації і прийому громадян з 

питань надання соціальних допомог управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради; 

 

Кисельова 

Валентина Миколаївна 

-начальник служби у справах дітей Білоцерківської 

міської ради; 

 

Севериненко 

Людмила Іванівна 

 

-директор Білоцерківського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Сербин 

Тетяна Сергіївна 

-депутат Білоцерківської міської ради (за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                  С. Постівий 


