
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 червня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 377 

 

Про створення комісії з обстеження стану зберігання, 

характеру та способу використання об’єктів культурної 

спадщини Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від  26 травня 2021 року № 225, відповідно до статей 32, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», з 

метою обстеження стану зберігання, характеру та способу використання об’єктів культурної 

спадщини Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Створити комісію з обстеження стану зберігання, характеру та способу 

використання об’єктів культурної спадщини Білоцерківської міської територіальної громади, 

згідно з додатком. 

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 15 листопада 2018 року №647 «Про внесення змін в додаток 

до рішення виконавчого комітету міської ради від 13 лютого 2018 року №73 «Про створення 

комісії з обстеження стану зберігання, характеру та способу використання пам’яток 

архітектури та містобудування» шляхом викладення його в новій редакції», рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 лютого 2018 №73 «Про створення 

комісії з обстеження стану зберігання, характеру та способу використання пам’яток 

архітектури та містобудування». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 08. 06. 2021 р.№ 377 
 

Склад 

комісії з обстеження стану зберігання, характеру та способу використання об’єктів 

культурної спадщини Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Возненко  

Катерина Сергіївна 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

 

Ротаєнко  

Володимир Федорович 

- секретар комісії, начальник відділу охорони 

культурної спадщини і туризму управління культури і 

туризму Білоцерківської міської ради; 

 

 Члени комісії: 

 

Берегова  

Любов Петрівна 

- директор Київського обласного центру охорони і 

наукових досліджень пам’яток культурної спадщини (за 

згодою); 

 

Бреяк  

Олена Вікторівна 

- завідувачка відділом краєзнавства Київського 

обласного центру охорони і наукових досліджень пам’яток 

культурної спадщини (за згодою); 

 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

- начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю Білоцерківської міської ради; 

 

Залевська  

Олександра Ігорівна 

- головний спеціаліст відділу охорони культурної 

спадщини і туризму управління культури і туризму 

Білоцерківської міської ради; 

 

Залевський  

Ян Вікторович 

- головний спеціаліст відділу санітарного утримання 

та озеленення об’єктів благоустрою управління 

благоустрою та екології департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Ілляшенко  

Віктор Михайлович 

- начальник комунальної установи Білоцерківської 

міської ради «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква»; 

 

Терещенков  

Олександр Сергійович 

- начальник управління містобудування та 

архітектури Білоцерківської міської ради -головний 

архітектор міста;  

 

Чорна  

Юлія Сергіївна 

- заступник начальника управління комунальної 

власності та концесії Білоцерківської міської ради. 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                                    Анна ОЛІЙНИК 

 


