
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 лютого 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 138 

 

Про утворення комісії з обстеження технічного стану гуртожитків 

Білоцерківської міської територіальної громади, які перебувають 

на балансі комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Міська служба замовника» та затвердження її складу 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 10 лютого 2023 року № 198, відповідно до 

підпункту 1 пункту «а», підпункту 2 пункту «б» статті 30,  статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу Української РСР, Правил утримання 

жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, з метою 

обстеження технічного стану гуртожитків Білоцерківської міської територіальної громади, 

які перебувають на балансі комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Міська 

служба замовника»,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Утворити та затвердити склад комісії з обстеження технічного стану гуртожитків 

Білоцерківської міської територіальної громади, які перебувають на балансі комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» (далі – Комісія), 

згідно з додатком 1. 

2. Комісії провести обстеження технічного стану гуртожитків Білоцерківської міської 

територіальної громади, які перебувають на балансі комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                       Геннадій ДИКИЙ  

 



                                                                                              Додаток  

                                                                                              до рішення виконавчого 

                                                                                              комітету міської ради 

                                                                                              від 28 лютого 2023 р. № 138                                                     

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з обстеження технічного стану гуртожитків 

 Білоцерківської міської територіальної громади, які перебувають на балансі  

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» 

 

Кравець  

Анатолій Васильович 

- голова комісії, заступник міського голови; 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

- заступник голови комісії, начальник управління 

житлового господарства департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Члени комісії: 

 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

- начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю Білоцерківської міської ради; 

 

Кривенко  

Іван Петрович 

- начальник комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника»; 

 

Липовенко 

Юлія Олександрівна 

- юрисконсульт комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника»; 

 

Місійко 

В’ячеслав Петрович 

- начальник Білоцерківського відділення АТ 

«Київоблгаз» (за згодою); 

 

Савченко  

Олег Іванович 

- начальник відділу експлуатації житла управління 

житлового господарства департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Фурсенко 

Сергій Анатолійович 

- головний інженер комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                         Анна ОЛІЙНИК   
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