
БІЛОЦЕРКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Київської області

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

17 грудня 2018 р.                                        м.Біла Церква                              № 234 Р

Про створення робочої групи по проведенню обстеження спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів м. Біла Церква

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2025 «Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення
масових спортивних та культурно-видовищних заходів» (із змінами) та враховуючи лист
управління фізичної культури та спорту Київської обласної державної адміністрації від 05
грудня 2018 р. № 01-38/1304, а також з метою визначення технічного стану
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів м. Біла Церква та їх відповідність вимогам
безпеки, експлуатаційним нормам:

1. Утворити робочу групу по проведенню обстеження спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів м. Біла Церква, згідно з додатком.

2. До 20 грудня 2018 р. провести обстеження спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів
м. Біла Церква:

- комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа
№ 1;

- комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа
№ 2;

- комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа
«Зміна»;

- комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа
«Олімп»;

- комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа
«Богатир»;

- комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа
«Юність»;

- Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 15 – дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб» Білоцерківської міської ради;

- комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон».
3. Робочій групі по проведенню обстеження спортивних споруд та інших спеціально

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів
м. Біла Церква за результатами проведеної  роботи скласти відповідні акти.

4. Контроль  за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Міський голова Г. Дикий
Додаток

до розпорядження міського голови
від 17 грудня 2018р. № 234 Р

С К Л А Д
робочої групи по проведенню обстеження спортивних споруд та інших спеціально

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів
м. Біла Церква

Литвиненко
Катерина Сергіївна

- керівник робочої  групи, заступник міського голови;

Антонюк
Микола Анатолійович

- заступник керівника робочої  групи, радник міського голови;

Члени  робочої  групи:

Гейло
Ігор Вікторович

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою);

Гончаренко
Юрій Анатолійович

- директор комунального закладу Білоцерківської міської ради
дитячо-юнацької спортивної школи №1;

Гребенюк
Руслан Іванович

- начальник управління комунальної власності та концесії
Білоцерківської міської ради;

Денисова
Людмила Болеславівна

- начальник відділу капітального будівництва Білоцерківської
міської  ради;

Дорогань
Володимир Леонідович

- начальник відділу державного архітектурно-будівельного
контролю Білоцерківської міської ради;

Корнієнко
Володимир Васильович

- директор комунального закладу Білоцерківської міської ради
дитячо-юнацької спортивної школи «Юність»;

Левіщенко
Вікторія Валеріївна

- т. в. о. начальника управління з питань молоді та спорту
Білоцерківської міської ради;

Мельниченко
Геннадій Вікторович

- начальник Білоцерківського відділу поліції Головного
управління Національної поліції України в Київській області
підполковник поліції (за згодою);

Петрик
Юрій Федорович

- начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської
ради;

Савченко
Олег Іванович

- директор департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради;

Стадник
Андрій Анатолійович

- заступник начальника Білоцерківського районного відділу
ГУ ДСНС України в Київській області, підполковник служби
цивільного захисту (за згодою).

Заступник міського голови К. Литвиненко


