
 

 

 

 

Про затвердження складу комісії з питань визначення  

норм надання послуг з вивезення побутових відходів 

на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

 

 

 Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської  міської  ради від 02 березня 2021 року № 291, відповідно до підпункту 16 

пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил 

визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30 липня 2010 року 

№ 259, постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2018 року № 1070 «Про 

затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами», з метою 

визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити  склад  комісії  з питань визначення норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території Білоцерківської міської територіальної громади,  

згідно додатку. 

  

 2.      Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кравця А. В. 

 

 

   

 Міський голова                                                              Геннадій   ДИКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток    

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від ________2021 року  № _______ 

 
С К Л А Д 

 комісії з питань визначення норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

 

Кравець Анатолій 

Васильович 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

 

 

Колотницька Альона 

Володимирівна 

-секретар комісії, заступник директора департаменту – 

начальник управління благоустрою та екології департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради. 

 

Члени комісії: 

 

Дідик Павло 

Анатолійович 

 

- староста села Томилівка; 

Житовоз Світлана 

Анатоліївна 

 

- староста селища Терезине; 

Залевський Ян 

Вікторович 

 

- в. п. головного спеціаліста санітарного утримання та 

озеленення об’єктів благоустрою управління благоустрою та 

екології департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

 

Костина Ольга 

Василівна 

- староста сіл Вільна Тарасівка, Володимирівка та Гайок; 

 

 

Литвин Олександр 

Миколайович 

 

- староста сіл Сидори, Дрозди та Мазепинці; 

 

Музика Василь 

Романович 

 

- староста села Піщана; 

Нечипоренко Галина 

Григорівна 

 

- староста сіл Пилипча, Городище та Глибочка; 

Розкошенко 

Микола Михайлович, 

 

- заступник директора ПрАТ «КАТП-1028» (за згодою); 

Сирота Дмитро 

Романович 

 

- староста сіл Глушки, Храпачі та Скребиші; 

Ткаченко Юлія 

Віталіївна 

 

- староста села Шкарівка. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                 Анна ОЛІЙНИК                                               


