
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 травня 2022 року                              м. Біла Церква                                         № 260 

 

Про затвердження нового складу комісії щодо розгляду 

заяв про виплату грошової компенсації за належні до 

отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 09 травня 2022 року №2180, відповідно до статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 09 квітня 2019 року № 249 «Про організаційні 

питання забезпечення житлом деяких категорій громадян», у зв’язку із кадровими змінами, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити новий склад комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової 

компенсації за належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян згідно 

з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 12. 05. 2022 року  № 260 

 

С К Л А Д  

комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації  

за належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян 

 
 

Новогребельська 

Інна Володимирівна 
 

- голова комісії, перший заступник міського голови; 
 

Велігорська  

Тетяна Олександрівна 

 
 

- заступник голови комісії, начальник управління соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради; 

 

Яковець 

Віта Віталіївна 

 

- секретар комісії, завідувач сектору у справах ветеранів війни 

відділу соціального забезпечення управління соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради. 

 

Члени комісії: 

 
 

Дебольська 

Віра Іванівна  

- начальник відділу обліку та розподілу житла управління 

житлового господарства департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради. 

Капінус 

Людмила Олександрівна 

 

- начальник управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради; 

 

Карпенко 

Владислав Олегович 
 

- голова Білоцерківської міської громадської організації 

«Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних сил та 

учасників бойових дій» (за згодою); 

 

Коноплястий  

Максим Ігорович 

 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

Максимченко 

Інна Петрівна 

 
 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради; 

 

Поліщук 

Віктор Степанович 

 
 

- голова громадської організації «Всеукраїнська спілка інвалідів 

і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство» (за 

згодою); 

 

Селіхов 

Михайло Євгенович 

 

- в. п. начальника відділу оборонно-мобілізаційної роботи 

Білоцерківської міської ради; 



2                                            Продовження додатка 

 

 

Терещук 

Світлана Григорівна 
 

- начальник управління фінансів Білоцерківської міської ради; 

 

Терещук 

Юлія Вікторівна 
 

- заступник начальника управління – начальник відділу опіки і 

піклування управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 
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