
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 17 жовтня 2019 року                            м. Біла Церква                                    № 212 Р 

 

Про створення робочої групи з реалізації проекту «Створення 

міжнародного аеропорту «Біла Церква» з мультимодальною 

інфраструктурою для пасажирських та вантажних авіаперевезень, а 

також сучасним центром технічного обслуговування повітряних суден 

 

Відповідно до ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 24 березня 2016 року № 123-08-VII «Про 

затвердження Стратегії розвитку міста Біла Церква на період до 2025 року», рішення 

Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року №3029-60VII «Про затвердження 

Програми модернізації аеродрому «Біла Церква» комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» на 2019-2021 роки», з метою 

впровадження та реалізації стратегічної мети міста зі створення міжнародного аеропорту «Біла 

Церква», а також ефективного залучення інвестицій: 

1. Створити робочу групу для реалізації проекту «Створення міжнародного аеропорту 

«Біла Церква» з мультимодальною інфраструктурою для пасажирських та вантажних 

авіаперевезень, а також сучасним центром технічного обслуговування повітряних суден» на 

базі комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний 

авіаційний комплекс» (аеродром «Біла Церква») (далі –Робоча група) та затвердити її склад 

згідно додатку. 

2. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її 

голови, а за його відсутності - заступника голови робочої групи.  Засідання Робочої групи веде 

її голова, а за його відсутності - заступник голови робочої групи. 

3. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини від складу її членів.  

4. Рішення Робочої групи оформлюються протоколом, який підписується головуючим 

на засіданні та секретарем, і мають рекомендаційний характер. 

  5. Порядок денний, місце проведення і час початку засідань робочої групи визначається 

головуючим. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи та організацію 

проведення засідання Робочої групи забезпечує її секретар. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 17 жовтня 2019 року № 212 Р 

 

СКЛАД 

робочої групи з реалізації проекту «Створення міжнародного аеропорту «Біла Церква»  

з мультимодальною інфраструктурою для пасажирських та вантажних авіаперевезень,  

а також сучасним центром технічного обслуговування повітряних суден  

на базі комунального підприємства Білоцерківської міської ради  

«Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» 

 

Дикий  

Геннадій Анатолійович 

- голова робочої групи, міський голова 

Кравець 

Анатолій Васильович 

- заступник голови робочої групи, заступник міського голови  

Шаповал 

Олена Миколаївна 

- секретар робочої групи, начальник відділу з питань 

розвитку підприємництва та інвестицій управління економіки 

Білоцерківської міської ради  

 

Члени робочої групи: 

Агалієв 

Юрій Валентинович 

- в.о. директора комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний 

комплекс»; 

Головіна 

Катерина Станіславівна 

- керівник проектів та програм комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний 

авіаційний комплекс»; 

Гребенюк  

Руслан Іванович 

- начальник управління комунальної власності та концесії 

міської ради; 

Геращенко  

Альона Петрівна 

- начальник відділу земельних відносин та архітектури 

юридичного управління міської ради; 

Земецька 

Юлія Юріївна 

- начальник управління економіки міської ради; 

Коваленко 

Людмила Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу з питань розвитку 

підприємництва та інвестицій управління економіки міської 

ради; 

Новогребельська  

Інна Володимирівна 

- заступник міського голови; 

Пасічник  

Олександр Миколайович 

 

- заступник директора з авіаційної діяльності комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський 

вантажний авіаційний комплекс»; 

Терещук  

Світлана Григорівна 

- начальник міського фінансового управління міської ради; 

Усенко  

Олег Петрович 

- начальник управління регулювання земельних відносин 

міської ради. 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                               А. Олійник 


