
 

 
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17 квітня  2018 року                                м. Біла Церква                                               № 166 
 
 
Про утворення  робочої групи з опрацювання  
питань, пов’язаних з розміщенням автомобільних  
газозаправних пунктів на території міста Білої Церкви 
 

Розглянувши подання управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Білоцерківської міської ради від 21 березня 2018р. №01-35/150, з метою 
додержання вимог чинного законодавства щодо розміщення автомобільних газозаправних 
пунктів, враховуючи розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 
11 січня 2018 року № 5 «Про постійно діючу комісію з питань утворення та поводження з 
відходами, використання та охорони природних ресурсів у Київській області», відповідно  до 
Кодексу цивільного захисту України, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 
1.Затвердити склад робочої групи з опрацювання питань, пов’язаних з розміщенням 

автомобільних   газозаправних пунктів, що розташовані на території міста Білої Церкви у 
складі згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради 
 від 13 жовтня 2015 року № 377 «Про утворення робочої групи для проведення перевірки 
законності будівництва і функціонування  автомобільних газозаправних пунктів  на території 
міста Біла Церква».  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
згідно розподілу обов’язків. 

 
Міський голова                                                                              Г. Дикий 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Додаток                                                        
до рішення виконавчого комітету 
міської ради  

                                                                                                   від 17 квітня 2018р. №166 
 

СКЛАД 

робочої групи з опрацювання питань, пов’язаних з розміщенням  автомобільних 
газозаправних пунктів, що розташовані на території міста Білої Церкви 

Дорогань  
Володимир Леонідович 

голова робочої групи, начальник відділу державного архітектурно-
будівельного контролю Білоцерківської міської ради 

Ковтун  
 Віталій Олександрович 

секретар робочої групи, головний спеціаліст управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Білоцерківської міської ради 

                                                                 Члени робочої групи: 

Бакун  
Олена Іванівна 

начальник відділу самоврядного контролю Білоцерківської міської 
ради 

Борзак 
Леся Василівна  

начальник управління регулювання земельних відносин 
Білоцерківської міської ради 

Вовченко 
В’ячеслав  Олегович 

голова правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація 
учасників бойових дій» (за згодою) 

 Возненко 
Сергій Григорович 

директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 
«Муніципальна варта» (за згодою) 

Гапонова  
Тетяна Василівна   

начальник відділу охорони навколишнього природного середовища 
управління благоустрою та екології департаменту житлово-
комунального господарства Білоцерківської міської ради  

Гарбузенко  
Дмитро Володимирович 

провідний інспектор Білоцерківського районного відділу Головного 
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в  
Київській області (за згодою) 

Ілляшенко  
Віктор Михайлович 

начальник комунальної установи Білоцерківської міської ради 
«Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»  

Кузинський  
Владислав Сергійович 

член громадської організації «Всеукраїнська асоціація учасників 
бойових дій» (за згодою) 

Новохацький 
 Артем  Андрійович 

оперуповноважений відділу кримінальної поліції Білоцерківського 
відділу поліції Головного управління Національної поліції України 
в Київській області (за згодою) 

Павлова  
Сніжана Володимирівна 

в.п. начальника служби містобудівного кадастру управління 
містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради 

Рудюк  
Сергій Олександрович 

заступник начальника сектора превенції Білоцерківського відділу 
поліції Головного управління Національної поліції  України в 
Київській області (за згодою) 

 
Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради                                                             С. Постівий            
 


