
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 січня 2020 року м. Біла Церква № 32

Про затвердження складу комісії по
перевірці технічного стану будинків
малосімейного типу в м. Біла Церква

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради від 21 січня 2020 року № 64, з метою недопущення виникнення
загрози життю і здоров’ю людини, середовищу її проживання, недопущення порушень  правил
експлуатації житлових будинків малосімейного типу та їх інженерного обладнання,
відповідно до Кодексу цивільного захисту України, ст. 40 Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні», враховуючи протокол № 1 чергового засідання комісії
виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій від 22 січня 2020 р., виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити  склад  комісії по перевірці технічного стану будинків малосімейного
типу в м. Біла Церква, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Кравця А.В.

Міський голова Геннадій  ДИКИЙ



Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 28.01.2020 р. № 32

Склад
комісії  по перевірці технічного стану будинків малосімейного типу

в м. Біла Церква

Кравець
Анатолій Васильович

- голова комісії, заступник міського голови;

Макійчук
Руслан Володимирович

- заступник голови комісії, начальник управління житлового
господарства департаменту житлово-комунального
господарства Білоцерківської міської ради;

Щербина
Владислав Віталійович

- секретар комісії, головний спеціаліст  відділу експлуатації
житла управління житлового господарства департаменту
житлово-комунального господарства Білоцерківської міської
ради.

Члени комісії:

Балас
Юрій Миколайович

- депутат Білоцерківської міської ради  ( за згодою);

Дорогань
Володимир Леонідович

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

Кошляк
Юрій Миколайович

- начальник комунального підприємства Білоцерківської міської
ради ЖЕК № 6;

Орлов
Олександр Сергійович

- головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради;

Ящук
Олександр Іванович

- начальник комунального підприємства Білоцерківської міської
ради ЖЕК № 1;

- представник Білоцерківського районного відділу Головного
управління ДСНС у Київській області (за згодою);

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

- представник комунального підприємства Білоцерківської
міської ради «Муніципальна варта».

Керуючий справами виконавчого
міської ради                                                                                   Анна ОЛІЙНИК


