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С К Л А Д 
комісії з реорганізації комунальної установу Білоцерківської міської ради «Інспекція з 
благоустрою міста Біла Церква» шляхом приєднання до комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради "Муніципальна варта" 

Голова комісії: 

Постівий 
Сергій Олександрович 

-керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Члени комісії: 

Блага 
Ірина Сергіївна 

Бакун 
Олена Іванівна 

Возненко 
Сергій Григорович 

Ілляшенко 
Віктор Михайлович 

Поліщук 
Дмитро Андрійович 

Потіха 
Валентина Іванівна 

Новогребельська 
Інна Володимирівна 

Терещук 
Світлана Григорівна 

Харламова 
Ольга Михайлівна 

Чорна 
Юлія Сергіївна 

начальник відділу охорони праці управління 
економіки Білоцерківської міської ради; 

• начальник управління самоврядного контролю 
Білоцерківської міської ради; 

- директор комунального підприємства Білоцерківської 
міської ради "Муніципальна варта" 

- начальник комунальної установи Білоцерківської 
міської ради „ Інспекція з благоустрою м. Біла Церква"; 

- голова постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного розвитку, 
бюджету та фінансів, депутат міської ради ( за згодою); 

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

- заступник міського голови; 

- начальник міського фінансового управління 
Білоцерківської міської ради; 

- головний бухгалтер комунальної установи 
Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою 
м. Біла Церква»; 

заступник начальника управління комунальної 
власності та концесії Білоцерківської міської ради. 

Секретар міської ради В. Кошель 





Порівняльні таблиця змін 
до проекту рішення «Про реорганізацію комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Інспекція з 
благоустрою міста Біла Церква» 

Зміни до Статут КПБМР «Муніципальна варта» 

Діюча редакція Статуту КПБМР 
«Муніципальна варта» 

Пропоновані зміни до Статуту КПБМР 
«Муніципальна варта» 

3.1. Метою діяльності Муніципальної 
варти є: 
(...) 

участь у забезпеченні громадського 
порядку в зонах виникнення надзвичайних 
ситуацій, охороні майна, що залишилося 
без нагляду в таких зонах, допомога 
органам місцевого самоврядування у 
відселенні людей з місць, небезпечних для 
проживання та проведенні евакуації 
населення; 

здійснення іншої господарської 
діяльності не забороненої законом. 

4.1. Муніципальна варта має право: 
(.. .) 

надавати та здійснювати 
посередництво при наданні в оренду 
житлових та нежитлових приміщень, 
іншого нерухомого та рухомого 
майна. 

Пункт 3.1. запропонованої редакції 
Статуту доповнити наступним: 

контроль за станом благоустрою 
м. Біла Церква та дотриманням 
вимог Правил благоустрою 
території м. Біла Церква; 

- здійснення іншої господарської 
діяльності не забороненої законом 

Пункт 4.1. запропонованої редакції 
Статуту доповнити наступним: 

(...) 

надавати та здійснювати 
посередництво при наданні в оренду 
житлових та нежитлових приміщень, 
іншого нерухомого та рухомого 
майна. 

здійснює відповідно до чинного 
законодавства України технічний 
нагляд за проведенням робіт на об'єктах 
благоустрою та житловому фонді міста 
Біла Церква; 
- здійснює контроль за проведенням 
робіт, пов'язаних з порушенням на 
об'єктах благоустрою; 




