
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 січня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 22 

 

Про внесення змін в додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 22 жовтня 2019 року № 759 «Про затвердження 

нового складу тендерного комітету при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» 

 

Розглянувши подання начальника управління економіки міської ради, в зв’язку з 

кадровими змінами в структурних підрозділах міської ради та виконавчого комітету, 

відповідно до статті 11, абзацу 1 частини четвертої розділу Х Прикінцеві та Перехідні 

положення Закону України «Про публічні закупівлі», статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою організації та проведення процедур 

закупівель для забезпечення потреб виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 22 жовтня 2019 року №759 «Про затвердження нового складу тендерного 

комітету при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» шляхом викладення та 

затвердження додатку 1 в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Морського В.П. 

 

 

 

Міський голова                              Геннадій ДИКИЙ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 12.01.2021 року № 22 

 

С К Л А Д 

тендерного комiтету  

при виконавчому комітету Білоцерківської міської ради 
 

МОРСЬКИЙ 

Василь Петрович 
 

- голова тендерного комітету, заступник міського голови. 

Члени комітету: 

 

ГЕРАЩЕНКО 

Альона Петрівна 

 

- начальник відділу земельних відносин та архітектури юридичного 

управління Білоцерківської міської ради; 

ЗЕМЕЦЬКА 

Юлія Юріївна 

 

- начальник управління економіки Білоцерківської міської ради; 

ОРЕЛ 

Юлія Миколаївна 

- заступник начальника управління – начальник відділу 

економічного розвитку управління економіки Білоцерківської 

міської ради; 

 

САВЧУК 

Юрій Степанович 

 - заступник міського голови; 

СТЕПАНЮК 

Галина Володимирівна 

- начальник відділу бухгалтерії – головний бухгалтер виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради; 

 

ШАПОВАЛ 

Олена Миколаївна 

- начальник відділу з питань розвитку підприємництва та 

інвестицій управління економіки Білоцерківської  міської ради; 

 

ЯКОВЕНКО  

Анна Юріївна 

- начальник відділу господарських відносин та роботи з об’єктами 

нерухомості юридичного управління Білоцерківської міської ради. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 


