
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 11 вересня 2019 року                       м. Біла Церква                                    № 176 Р 

 

Про створення робочої групи з питань 

реалізації та підтримки Проекту 

пробації NORLAU в м. Біла Церква 

 

З метою більш ефективного впровадження в м. Біла Церква Проекту пробації NORLAU, 

який має забезпечити баланс між потребами суспільної безпеки та протидії злочинності, 

запобіганню скоєнню повторних злочинів, враховуючи проведені 14 листопада 2018 року та 

28 лютого 2019 року в приміщенні Білоцерківської міської ради зустрічі з представниками 

Проекту пробації NORLAU, відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити робочу групу з питань реалізації та підтримки Проекту пробації NORLAU 

в м. Біла Церква у складі згідно з Додатком. 

  

2. Робочій групі з питань реалізації та підтримки Проекту пробації NORLAU в м. Біла 

Церква, в термін до 23 вересня 2019 року забезпечити підготовку та подання пропозицій, а 

також розроблення комплексу заходів необхідних для впровадження відповідної місцевої 

програми у сфері профілактики рецидивної злочинності та правопорушень у м. Біла Церква. 

 

3. Визначити, що результатом роботи робочої групи з питань реалізації та підтримки 

Проекту пробації NORLAU в м. Біла Церква є підготовлений проект відповідної програми.  

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                             Г. Дикий 

 
  



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 11.09. 2019 року 

№ 176 Р 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з питань 

реалізації та підтримки Проекту пробації 

NORLAU в м. Біла Церква 

 

 

Новогребельська  

Інна Володимирівна 

 

- голова робочої групи, заступник міського голови; 

 

 

 

  

Члени робочої групи: 

 

Велігорська 

Тетяна Олександрівна 

 

Гадік  

Людмила Василівна  

 

Геращенко  

Тамара Петрівна 

 

Говгаленко  

Ганна Олександрівна 

 

 

Довгаль  

Раїса Василівна  

 

 

 

Іванченко 

Олег Андрійович 

 

 

 

Кисельова  

Валентина Миколаївна 

 

Надточій  

Іван Іванович 

 

Паливода  

Інна Павлівна 

 

Петрик 

Юрій Федорович 

 

- начальник управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради; 

- в.о. начальника управління охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради; 

- директор Білоцерківського міськрайонного центру 

зайнятості (за згодою). 

 

- заступник начальника Білоцерківського міськрайонного 

відділу з питань пробації Центрального міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України (за згодою); 

- завідувач відділення обліку бездомних осіб та осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі Комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Територіальний центр 

надання соціальних послуг»; 

- старший інспектор Білоцерківського міськрайонного 

відділу з питань пробації Центрального міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України(за згодою); 

- начальник служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради; 

 

- т.в.о. головного лікаря Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради  "Білоцерківська 

міська лікарня №4"; 

- начальник управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради; 

- начальник управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради; 

 



 

 

Приходько 

Андрій Юрійович 

 

 

Шурашкевич 

Василь Миколайович 

 

Якименко  

Ольга Сергіївна 

                           2 

- начальник дільниці-начальник відділення соціально-

психологічної служби державної установи  «Білоцерківська 

виправна колонія (№ 35)» (за згодою); 

- заступник керівника Білоцерківської місцевої прокуратури 

Київської області (за згодою); 

- начальник Білоцерківського міськрайонного відділу з 

питань пробації Центрального міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України (за згодою). 

 

Заступник міського голови       І. Новогребельська 

 


