
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 червня 2020 року                           м. Біла Церква                                         № 342 

 

Про створення робочої групи для вивчення питання щодо прийняття 

у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви 

потенційно безхазяйних об’єктів спортивної інфраструктури по 

вул. Леваневського, 53 в місті Білій Церкві Київської області 

 

Розглянувши подання управління комунальної власності та концесії Білоцерківської 

міської ради від 15 червня 2020 року № 01-16/217, на підставі доручення Постійної комісії з 

питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю,   оборонної роботи, 

запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту Білоцерківської 

міської ради VІІ скликання від 05 червня 2020 року, пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 30, ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Створити, робочу групу для вивчення питання щодо прийняття у комунальну 

власність територіальної громади міста Білої Церкви потенційно безхазяйних об’єктів 

спортивної інфраструктури по вул. Леваневського, 53 в місті Білій Церкві Київської області а 

саме, у складі: 

 

Чорна 

Юлія Сергіївна 

 

  голова комісії, заступник начальника управління 

комунальної власності та концесії Білоцерківської міської 

ради. 

 

 

Члени комісії: 

 

Бабенко 

Володимир Миколайович 
  

     

депутат Білоцерківської міської ради VІІ скликання (за 

згодою);                    

 

Балясников  

Володимир Матвійович  
  голова громадської організації «Федерація легкої атлетики 

м. Білої Церкви (за згодою);                     

 

Гейло 

Ігор Вікторович 
  депутат Білоцерківської міської ради VІІ скликання, голова 

постійної комісія з питань освіти, науки, культури, мови, 

прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 

інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, 

соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та 

дитинства (за згодою); 

 

Геращенко  

Альона Петрівна 
  начальник відділу земельних відносин та архітектури 

юридичного управління Білоцерківської міської ради; 

 

Деркач 

Федір Федорович            
  головний інженер комунального підприємства Київської 

обласної ради «Південне бюро технічної інвентаризації»   



2 

 

(за згодою); 

 

Клочко  

Марина Петрівна     
  начальник відділу обліку комунального майна та концесії 

управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради; 

 

Коросько   

Валентина Миколаївна     
  заступник начальника управління – начальник відділу з 

питань фізичної культури та спорту управління молоді та 

спорту Білоцерківської міської ради; 

 

Мартинюк  

Сергій  Іванович     
  депутат Білоцерківської міської ради VІІ скликання, голова 

постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної 

політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, 

власності, комунального майна та приватизації (за згодою); 

 

Яковенко  

Анна Юріївна     
  начальник відділу господарських відносин та роботи з 

об’єктами нерухомості юридичного управління 

Білоцерківської міської ради. 

 

 

2. Робочий групі опрацювати та надати пропозиції щодо можливості прийняття у 

комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви потенційно безхазяйних 

об’єктів спортивної інфраструктури по вул. Леваневського, 53 в місті Білій Церкві Київської 

області. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


