
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 21 березня 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 158 

 

Про внесення змін до додатку до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 06 березня 2022 року № 137 «Про затвердження складу комісії 

по обстеженню житлових будинків, що постраждали внаслідок настання 

надзвичайних ситуацій воєнного характеру на території Білоцерківської міської 

територіальної громади», шляхом викладення його в новій редакції 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 18 березня 2022 року № 409, відповідно до 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», враховуючи наказ № 1 від 24 лютого 2022 року 

Білоцерківської районної військової адміністрації Київської області, протокол № 12 від 06 

березня 2022 року Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій воєнного характеру, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до додатку до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 06 березня 2022 року № 137 «Про затвердження складу комісії по обстеженню 

житлових будинків, що постраждали внаслідок настання надзвичайних ситуацій воєнного 

характеру на території Білоцерківської міської територіальної громади», виклавши його в 

новій редакції, що додається. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                       Геннадій ДИКИЙ  
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                                                                                                  Додаток  

                                                                                                  до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                  міської ради 

                                                                                                  від ________2022 р. №_____ 

                                                                                                                  

                                                                                                                 

СКЛАД КОМІСІЇ 

по обстеженню житлових будинків, що постраждали внаслідок настання надзвичайних 

ситуацій воєнного характеру на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

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; 

 

Заболотній  

Вадим Олександрович 

 

-  технічний директор ТОВ «Білоцерківвода»; 

 

Захаріна  

Світлана Станіславівна 

 

-  інженер СПіР КП БМР «Білоцерківтепломережа»; 

 

Місійко  

В’ячеслав Петрович 

 

- головний інженер Білоцерківського відділення АТ 

«Київоблгаз»; 

Савченко  

Олег Іванович 

- начальник відділу експлуатації житла управління 

житлового господарства департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Терещенков  

Олександр Сергійович 

- начальник управління архітектури та 

містобудування Білоцерківської міської ради; 

 

Томченко  

Микола Михайлович 

 

- провідний інженер ДТЕК КРЕМ. 

Ярошенко  

Сергій Володимирович 

- директор ПП «Росьводпроект». 

  

 

Перший заступник міського голови     Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 
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