
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 12 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                         № 160 Р 

 

Про створення організаційного 

комітету з підготовки та організації 

заходів до 988-ї річниці Дня міста 

 

Відповідно до п.19, п.20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою організації та підготовки заходів до гідного відзначення  988-ї річниці Дня 

міста, формування позитивного іміджу міста: 

 

1. Затвердити організаційний комітет з підготовки та організації заходів до 988-ї 

річниці Дня міста у складі: 

 

Возненко  

Катерина Сергіївна 

- голова організаційного комітету, заступник міського голови. 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Беркут  

Марія Василівна  

- начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення та громадського харчування 

Білоцерківської міської ради; 

 

Гончарук 

Марина Валентинівна 

- заступник начальника управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської ради – начальник відділу з 

питань сімейної та молодіжної політики; 

 

Жукова  

Аксенія Валеріївна 

- головний спеціаліст відділу культури і туризму 

Білоцерківської міської ради; 

 

Ковальська 

Юлія Іванівна 

- начальник відділу культури і туризму Білоцерківської 

міської ради; 

 

Колотницька  

Альона Володимирівна 

- заступник директора департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради - 

начальник управління благоустрою та екології департаменту; 

 

Коросько Валентина 

Миколаївна 

 

- заступник начальника управління - начальник відділу з 

питань фізичної культури та спорту; 

Кудінов Олексій 

Віталійович 

 

- менеджер проектів КП БМР «Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви»; 
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Морський  

Василь Петрович 

- начальник відділу енергоефективності Білоцерківської 

міської ради; 

 

Орел 

Юлія Миколаївна 

- заступник начальника управління економіки 

Білоцерківської міської ради; 

 

Паливода  

Інна Павлівна 

 

- начальник управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради; 

 

Поліщук 

Леся Василівна  
 

- радник міського голови по зв’язкам з громадськістю; 

 

Сахарова Оксана 

Михайлівна 

 

- заступник директора КП БМР «Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви»; 

Скляр Владислав  

Сергійович 

 

- менеджер проектів КП БМР «Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви»; 

Степанюк Галина 

Володимирівна 

 

- начальник відділу бухгалтерії – головний бухгалтер 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради; 

Терещенков 

Олександр Сергійович 

 

- начальник управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

Турій Олег  

Володимирович 

 

- начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю Білоцерківської міської ради; 

Щербань  

Лариса Олексіївна 

- начальник відділу позашкільної освіти та виховної роботи 

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

 

 

2. Організаційному комітету з підготовки та організації заходів до 988-ї річниці 

Дня міста забезпечити координацію роботи відповідних виконавчих органів міської ради, 

підприємств та організацій  незалежно від форми власності для відзначення 988- річниці   

Дня міста. 

3. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 


