
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 листопада 2019 року                       м. Біла Церква                                    № 248 Р 

 

Про затвердження складу робочої групи з 

розвитку і впровадження  розумного 

управління містом «Smart City: Біла Церква» 

 

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

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

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

впровадження та реалізації стратегічної мети міста щодо трансформації моделі управління 

містом – на основі людиноцентричного підходу, принципів сталого розвитку та розумного 

управління містом: 

 

1. Затвердити персональний склад робочої групи з розвитку і впровадження  

розумного управління містом «Smart City: Біла Церква», згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Кравця А.В. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 27 листопада 2019 року № 248 Р 

 

 

Персональний склад 

робочої групи з розвитку і впровадження  розумного  

управління містом «Smart City: Біла Церква» 

 

 

Кравець  

Анатолій Васильович 

- голова робочої групи, заступник міського голови;  

  

Терещенков 

Олександр Сергійович 

- заступник голови робочої групи, начальник управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської 

ради; 

  

Семенко  

Олександр Сергійович  

- секретар робочої групи, головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку управління економіки 

Білоцерківської міської ради. 

 

Члени робочої групи: 

 

Бакун  

Олена Іванівна 

- начальник управління самоврядного контролю 

Білоцерківської міської ради; 

 

Гребенюк  

Руслан Іванович 

- начальник управління комунальної власності і 

концесії Білоцерківської міської ради; 

 

Земецька  

Юлія Юріївна 

- начальник управління економіки Білоцерківської 

міської ради;  

 

Іванова  

Ольга Олегівна 

- начальник відділу центр оперативного реагування 

департаменту житлово комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Капінус  

Людмила Олександрівна  

- начальник управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради; 

 

Колотницька  

Альона Володимирівна  

- заступник директора департаменту – начальник 

управління благоустрою та екології 

Білоцерківської міської ради; 

 

Морський  

Василь Петрович 

- начальник відділу енергоефективності 

Білоцерківської міської ради; 

 

Новогребельська Інна 

Володимирівна 

 

- заступник міського голови; 
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Петрик  

Юрій Федорович 

 

- начальник управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради; 

Піскоцький  

Михайло Іванович 

- начальник загального відділу Білоцерківської 

міської ради; 

Усенко 

Олег Петрович 

- начальник управління регулювання земельних 

відносин Білоцерківської міської ради. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        А. Олійник  


