
Проєкт рішення 

 
Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 
від «08» квітня 2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 261 

 

Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 14 січня 2020 року № 15 «Про затвердження нового складу комісії 

з питань надання бюджетних коштів на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа» шляхом викладення його в новій редакції 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 02 квітня 2021 року № 563, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 9 Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 01 червня 2020 року № 515), у зв’язку із кадровими змінами, виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 

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

ради від 14 січня 2020 року № 15 «Про затвердження нового складу комісії з питань надання 

бюджетних коштів на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» шляхом 

викладення його в новій редакції (згідно з додатком). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від ______________  № ________ 

 

 

С К Л А Д  

комісії з питань надання бюджетних коштів на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

 
 

Возненко 

Катерина Сергіївна 
 

-голова комісії, заступник міського голови; 
 

Паливода   

Інна Павлівна 
 

-заступник голови комісії, начальник служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради; 

Дишлюк Володимир 

Олександрович 

-секретар комісії, начальник відділу опіки та піклування служби 

у справах дітей Білоцерківської міської ради. 

 

Члени комісії: 

 
 

Баранова 

Вікторія Анатоліївна 
 

-заступник начальника управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради; 

Дебольська  

Віра Іванівна  

 -начальник відділу обліку та розподілу житла управління 

житлового господарства департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

Денисова 

Людмила Болеславівна 
 

-начальник управління капітального будівництва 

Білоцерківської міської ради; 

Савченко 

Олег Іванович 
 

 -директор департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

 

Севериненко 

Людмила Іванівна 
 

 -директор Білоцерківського міського центру соціальних служб; 

 

Терещук 

Світлана Григорівна 
 

 -начальник управління фінансів Білоцерківської міської ради; 

 

Терещук 

Юлія Вікторівна 
 

 -заступник начальника управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 


