
БІЛОЦЕРКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Київської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

04 грудня 2018 р. м.Біла Церква                              № 213 Р

Про робочу групу з вивчення проблемних питань,
пов’язаних з будівництвом поблизу житлового
будинку по вул. Пролетарська, 8 у м. Біла Церква

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі
депутатського запиту Смутка Б.М., виголошеного на сесії Білоцерківської міської ради 29
листопада 2018 року, з метою з вивчення проблемних питань, пов’язаних з будівництвом
поблизу житлового будинку по вул. Пролетарська, 8 у м. Біла Церква на предмет відповідності
законодавству дозвільних документів та будівельних норм:

1. Утворити робочу групу з вивчення проблемних питань, пов’язаних з будівництвом
поблизу житлового будинку по вул. Пролетарська, 8 м. Біла Церква у складі:

Смуток
Борис Михайлович

- голова робочої групи, депутат Білоцерківської міської ради
(за згодою);

Члени робочої групи:

Бабенко Володимир
Миколайович

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою);

Вовкотруб Володимир
Григорович

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою);

Грисюк
Сергій Іванович

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою);

Денисенко
Ігор Олександрович

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою);

Запаскін
Максим Романович

- депутат Київської обласної ради (за згодою);

Ореховський
Олександр Петрович

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою);

Підпалий
Сергій Миколайович

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою);

Поляруш
Олександр Олексійович

- заступник міського голови

Тищенко
Андрій Сергійович

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою);
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Шевченко
Василь Миколайович

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою).

Коломієць
Олександр Вікторович

- громадський активіст (за згодою);

Коча
Ігор Юрійович

- громадський активіст (за згодою);

Марущак
Ярослав Михайлович

- мешканець будинку за адресою Пролетарська, 8 (за згодою);

Паламарчук
Олексій Пилипович

- мешканець будинку за адресою Пролетарська, 8 (за згодою).

Цілінський
Костянтин Юрійович

- громадський активіст (за згодою).

2. У разі необхідності голова робочої групи може залучати до опрацювання зазначених
питань посадових осіб виконавчих органів Білоцерківської міської ради, а також спеціалістів
підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, для надання фахових
пояснень чи висновків.

3. За результатами роботи робочій групі доповісти на сесії Білоцерківської міської
ради.

4. Контроль  за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова Г. Дикий


