
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого 2021 року м. Біла Церква № 130

Про   внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від  22 жовтня
2019 року № 749 «Про затвердження положення та персонального складу
уповноваженої оцінної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради з визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, на осіб з їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний
облік, перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом»

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради від 11 лютого 2021 року № 164, відповідно до статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку врахування вартості майна, що
перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї, затвердженого  постановою Кабінету
Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682, Положення про наглядову раду у сфері
розподілу соціального житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16
січня 2007 р. № 23, враховуючи рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
від 22 жовтня 2019 року № 749 «Про затвердження положення та персонального складу
уповноваженої оцінної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з
визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на осіб з
їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку та
користуються соціальним житлом»», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 22 жовтня 2019 року № 749 «Про затвердження положення та персонального
складу уповноваженої оцінної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з
визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на осіб з
їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку та
користуються соціальним житлом» шляхом викладення його в новій редакції згідно з
додатком 1.

2. Внести зміни в додаток 3 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 22 жовтня 2019 року № 749 «Про затвердження положення та персонального
складу уповноваженої оцінної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з
визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на осіб з
їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку та
користуються соціальним житлом» шляхом викладення його в новій редакції згідно з
додатком 2.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Кравця А.В.

Міський голова Геннадій    ДИКИЙ



Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 23.02.2021 р. № 130

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
уповноваженої оцінної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської

ради з визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, на осіб з їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний облік,

перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом

Возненко
Катерина Сергіївна

- голова комісії, заступник міського голови;

Орел
Юлія Миколаївна

- заступник голови комісії, заступник начальника
управління - начальник відділу економічного розвитку
управління економіки Білоцерківської міської ради;

Зубенко
Юлія Володимирівна

- секретар комісії, головний спеціаліст відділу обліку та
розподілу житла управління житлового господарства
департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради.

Члени комісії:

Балабуха
Світлана Володимирівна

- заступник директора Білоцерківського міського центру
соціальних служб;

Дишлюк
Володимир Олександрович

- начальник відділу опіки та піклування служби у справах
дітей  Білоцерківської міської ради;

Потіха
Валентина Іванівна

- начальник відділу оренди та приватизації управління
комунальної власності та концесії Білоцерківської
міської ради.

Керуючий справами виконавчого комітету
міської ради                                                                                        Анна ОЛІЙНИК



Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 23.02.2021 р. № 130

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
наглядової ради у сфері розподілу соціального житла дітям-сиротам, дітям,

позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа

Кравець
Анатолій Васильович

- голова наглядової ради, заступник міського голови;

Савченко
Олег Іванович

- заступник голови наглядової ради, директор департаменту
житлово-комунального господарства Білоцерківської
міської ради;

Дебольська
Віра Іванівна

- секретар наглядової ради, начальник відділу обліку та
розподілу житла управління житлового господарства
департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради;

Члени наглядової ради:

Антонюк
Микола Анатолійович

- радник міського голови;

Гаган
Микола Петрович

- голова Білоцерківської міської організації «Ветерани
Чорнобиля» (за згодою);

Капінус
Людмила Олександрівна

- начальник управління адміністративних послуг
Білоцерківської міської ради;

Макійчук
Руслан Володимирович

- начальник управління житлового господарства
департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради;

Ротаєнко
Нінель Валентинівна

- заступник начальника  юридичного управління –начальник
відділу правового забезпечення роботи міської ради,
виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів
юридичного управління Білоцерківської міської ради;

Терещук
Юлія Вікторівна

- заступник начальника управління соціального захисту
населення Білоцерківської міської ради;

Яковлева
Ольга Анатоліївна

- начальник інформаційно-аналітичного відділу управління
охорони здоров’я Білоцерківської міської ради.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Анна    ОЛІЙНИК


