
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 11 жовтня 2019 року                            м. Біла Церква                                    № 210 Р 

 

Про склад робочої групи по вирішенню ситуації, 

що склалася внаслідок виявлених поховань по 

вул. Шолом-Алейхема на території військового 

майданчика 

 

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

Україні”, з метою вирішення ситуації, що склалася внаслідок виявлених поховань під час 

проведення земляних робіт по вул. Шолом-Алейхема на території військового майданчика: 

 

1.Утворити робочу групу по вирішенню ситуації, що склалася внаслідок виявлених 

поховань по вул. Шолом-Алейхема на території військового майданчика згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови                                                    В. Кошель 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від  11.10.2019 р. № 210 Р 

 

СКЛАД 

робочої групи по  вирішенню ситуації, що склалася 

в наслідок виявлених поховань  по вул. Шолом-Алейхема на території 

військового майданчика 

 

Кравець 

Анатолій Васильович 

- голова робочої групи, заступник міського голови;  

 

Залевська 

Олександра Ігорівна 

- секретар робочої групи, провідний спеціаліст відділу 

культури і туризму Білоцерківської міської ради 

  

Члени робочої групи: 

 

Андрющенко  

Нателла Ігорівна 

- виконавчий директор іудейської релігійної громади 

«Міцва» (за згодою); 

Гейло 

Ігор Вікторович 

- депутат Білоцерківської міської ради, голова постійної 

комісії з питань освіти, науки, культури, мови, прав 

національних меншин, міжнародного співробітництва, 

інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, 

соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та 

дитинства (за згодою);  

Грисюк 

Сергій Іванович 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»; 

Ковальська 

Юлія Іванівна 

- начальник відділу культури і туризму Білоцерківської 

міської ради; 

Колотницька  

Альона Володимирівна  

- заступник директора департаменту - начальник управління 

благоустрою та екології департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

Микитюк  

Олег Валентинович 

- заступник начальника Білоцерківського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції України в 

Київській області (за згодою); 

Наконечний  

Сергій Павлович 

- депутат Білоцерківської міської ради, голова постійної 

комісії з питань дотримання прав людини , законності, 

боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання 

корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та 

регламенту (за згодою); 

Павлюченко  

Володимир Іванович 

 

- науковий співробітник КЗ КОР «Білоцерківський 

краєзнавчий музей», археолог (за згодою); 

 

Стародуб   

Олексій Володимирович 

- провідний редактор відділу методичної та бібліографічної 

роботи міської централізованої  бібліотечної системи, 

археолог (за згодою); 

Терещенков  

Олександр Сергійович 

- начальник управління містобудування та  архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

 

  

Керуючий справами виконавчого                                     

комітету міської ради       А. Олійник 


