
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 червня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 393 

 

Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення в галузі житлових прав 

громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства  Білоцерківської  міської  ради  від 06 травня 2021 року  № 877, відповідно до 

пункту 2  статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 40 Закону 

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

 

1. Уповноважити посадових осіб департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради згідно додатку 1 на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою, при виявленні порушень за наступними статтями Кодексу 

України про адміністративні правопорушення: 

1.1.  Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями – ст. 150 КУпАП; 

1.2.  Самоправне зайняття жилого приміщення – ст. 151 КУпАП; 

1.3.  Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – ст. 152 КУпАП; 

1.4.  Порушення правил паркування транспортних засобів та порушення правил 

обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів – частини 3-5 ст. 152-

1 КУпАП; 

1.5.  Порушення правил тримання собак і котів – ст. 154 КУпАП. 

 

2. Уповноважити посадових осіб комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради Житлово-експлуатаційна контора № 1  згідно додатку 2 на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-

комунального господарства та благоустрою, при виявленні порушень за наступними статтями 

Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

2.1.  Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями – ст. 150 КУпАП; 

2.2.  Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – ст. 152 КУпАП; 

2.3.  Порушення правил тримання собак і котів – ст. 154 КУпАП. 

 

3. Уповноважити посадових осіб комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради Житлово-експлуатаційна контора № 6  згідно додатку 3 на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-

комунального господарства та благоустрою, при виявленні порушень за наступними статтями 

Кодексу України про адміністративні правопорушення: 
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3.1.  Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями – ст. 150 КУпАП; 

3.2.  Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – ст. 152 КУпАП; 

3.3.  Порушення правил тримання собак і котів – ст. 154 КУпАП. 

 

4. Уповноважити посадових осіб комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради Житлово-експлуатаційна контора № 7  згідно додатку 4 на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-

комунального господарства та благоустрою, при виявленні порушень за наступними статтями 

Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

4.1.  Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями – ст. 150 КУпАП; 

4.2.  Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – ст. 152 КУпАП; 

4.3.  Порушення правил тримання собак і котів – ст. 154 КУпАП. 

 

5. Уповноважити посадових осіб комунальної установи  Білоцерківської міської 

ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»  згідно додатку 5 на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-

комунального господарства та благоустрою, при виявленні порушень за наступними статтями 

Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

5.1.  Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями – ст. 150 КУпАП; 

5.2.  Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – ст. 152 КУпАП; 

5.3.  Порушення правил тримання собак і котів – ст. 154 КУпАП. 

 

6. Уповноважити посадових осіб комунального підприємства  Білоцерківської 

міської ради «Міська служба замовника»  згідно додатку 6 на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою, при виявленні порушень за наступними статтями Кодексу 

України про адміністративні правопорушення: 

6.1. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями – 

ст. 150 КУпАП; 

6.2.  Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – ст. 152 КУпАП; 

6.3.  Порушення правил тримання собак і котів – ст. 154 КУпАП. 

 

7. Уповноважити посадових осіб Приватного акціонерного товариства «КАТП-

1028» згідно додатку 7 на складання протоколів про адміністративні правопорушення в галузі 

житлово-комунального господарства та благоустрою, при виявленні порушень за наступними 

статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

7.1.  Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – ст. 152 КУпАП. 

 

8. Уповноважити посадових осіб комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломережа» та товариства з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» згідно додатку 8 на складання протоколів  про адміністративні 

правопорушення  при виявленні порушень  за наступними статтями Кодексу України про 

адміністративні правопорушення:  

8.1.  Порушення правил користування енергією, водою чи газом - ст. 103-1  КУпАП; 
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8.2.  Порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, гарячої та питної 

води – ст. 103-3  КУпАП. 

 

9. Уповноважити посадових осіб Білоцерківського відділення Акціонерного 

товариства по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз»  згідно додатку 9 на складання 

протоколів  про адміністративні правопорушення  при виявленні порушень  за наступними 

статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

9.1.  Порушення правил користування енергією, водою чи газом - ст. 103-1  КУпАП; 

9.2.  Пошкодження газопроводів при провадженні робіт - ст. 103-2  КУпАП. 

 

10. Уповноважити членів громадського формування міської громадської організації 

«Громадське формування з охорони громадського порядку «Щит» згідно додатку 10 на 

складання протоколів  про адміністративні правопорушення  при виявленні порушень  за 

наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

10.1. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – ст. 152 КУпАП; 

10.2. Порушення правил тримання собак і котів – ст. 154 КУпАП. 

 

11.   Уповноважити посадових осіб (старост) у відповідному селі (селищі) 

Білоцерківської міської територіальної громади згідно додатку 11 на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою, при виявленні порушень за наступними статтями Кодексу 

України про адміністративні правопорушення: 

11.1. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених 

пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – ст. 152 КУпАП; 

11.2. Порушення правил тримання собак і котів – ст. 154 КУпАП; 

11.3. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, 

тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в 

електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння – 156 

КУпАП; 

11.4. Торгівля з рук у невстановлених місцях – 160 КУпАП. 

 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов`язків. 

 

 

Міський голова                                                                                Геннадій ДИКИЙ  

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від  08. 06. 2021 року  № 393 

          

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Гапонова 

Тетяна Василівна 

Начальник  

відділу охорони 

навколишнього 

природного 

середовища управління 

благоустрою та екології 

Департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської 

ради 

2 Коваленко  

Сергій Вікторович 

Начальник відділу 

утримання дорожнього 

господарства 

управління дорожнього 

господарства 

Департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської 

ради 

3 Кузнецова  

Світлана Юріївна  

Начальник відділу- 

центр оперативного 

реагування управління 

телекомунікацій 

Департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської 

ради 

4 Макійчук  

Руслан Володимирович 

Начальник управління 

житлового 

господарства 

Департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської 

ради 

5  Осіпенко  

Михайло Валерійович 

Начальник відділу 

санітарного утримання 

та озеленення об’єктів 

благоустрою 

управління 

благоустрою та екології 

Департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської 

ради 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                            Анна  ОЛІЙНИК 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від  08. 06. 2021 року  № 393 

          

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення 

в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Авраменко  

Світлана Павлівна 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

2 Вербіцький  

Степан Трохимович 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

3 Ганнич 

Сергій Олексійович 

Головний інженер Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

4 Гоменюк  

Ростислав 

Васильович 

Начальник технічного 

нагляду  

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

5 Дробот Сергій 

Миколайович 

Начальник дільниці Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

6 Ковальчук  

Юрій Юрійович 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

7 Матвійчук  

Лариса Борисівна 

Заступник начальника Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

8 Назаруха  

Олександр 

Вікторович  

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

9 Оселедько  

Дмитро 

Володимирович 

Інженер з охорони 

праці 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

10 Осипенко 

Валентина 

Володимирівна 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 



                                                          2                                             Продовження додатка 

 

11 Панченко  

Ігор Іванович 

Інженер з благоустрою Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

12 Панченко  

Тетяна Вікторівна 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

13 Пронських  

Костянтин 

Валентинович  

Інженер з організації 

експлуатації та ремонту 

житлового  фонду 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

14 Рясова 

Раіса Анатоліївна 

Технік з технічного 

нагляду 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

15 Смотрицька 

Галина Василівна 

Майстер Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

16 Сніцаренко  

Ірина Григорівна 

Начальник технічного 

відділу  

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

17 Черненко  

Сергій Михайлович 

Начальник дільниці Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 1 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                            Анна  ОЛІЙНИК 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від  08. 06. 2021 року  № 393 

          

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення 

в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Левицька  

Світлана Сергіївна 

Інспектор з 

благоустрою 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 6 

2 Муковоз  

Петро Петрович 

Заступник начальника з 

благоустрою 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 6 

3 Стасіневич  

Віталій 

Валентинович 

Інженер з технічного 

нагляду 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 6 

4 Трясунова  

Тетяна Сергіївна  

Інспектор з 

благоустрою 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 6 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                            Анна  ОЛІЙНИК 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від  08. 06. 2021 року  № 393 

          

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення 

в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Бондаренко  

Дмитро 

Анатолійович 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 7 

2 Ващенко  

Ніна Василівна 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 7 

3 Дебольський  

Віталій Євгенович 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 7 

4 Ковалець 

Олександр 

Сергійович   

 

Інженер з технічного 

нагляду 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 7 

5 Косяченко  

Ольга Дмитрівна 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 7 

6 Лисенко  

Іван Володимирович 

Механік 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 7 

7 Паценко  

Юрій Анатолійович 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 7 

8 Ременюк  

Лідія Василівна 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 7 
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9 Скочінська  

Надія Петрівна 

Майстер 

 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради  

Житлово-експлуатаційна  

контора № 7 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                            Анна  ОЛІЙНИК 



Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від  08. 06. 2021 року  № 393 

          

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення 

в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Ілляшенко  

Віктор Михайлович 

Начальник 

 

Комунальна установа  

Білоцерківської міської 

ради  

«Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква» 

2 Ластовецький  

Іван Олександрович 

Інспектор 

 

Комунальна установа  

Білоцерківської міської 

ради  

«Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква» 

3 Майборода  

Василь  

Володимирович  

Заступник начальника Комунальна установа  

Білоцерківської міської 

ради  

«Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква» 

4 Мусієнко  

Анатолій 

Володимирович  

Інспектор 

 

Комунальна установа  

Білоцерківської міської 

ради  

«Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква» 

5 Прокопчук  

Микола Антонович 

Інспектор 

 

Комунальна установа  

Білоцерківської міської 

ради  

«Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква» 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                            Анна  ОЛІЙНИК 



Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від  08. 06. 2021 року  № 393 

          

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Кривенко  

Іван Петрович 

Головний інженер Комунальне підприємство  

Білоцерківської міської 

ради «Міська служба 

замовника» 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                              Анна  ОЛІЙНИК 



Додаток 7 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від  08. 06. 2021 року  № 393 

          

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення в галузі житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Базюченко  

Леся Миколаївна 

Старший фахівець 

відділу збуту 

Приватне акціонерне 

товариство «КАТП-1028» 

2 Король  

Ольга 

Володимирівна 

Юрист Приватне акціонерне 

товариство «КАТП-1028» 

3 Розкошенко  

Микола Михайлович 

Заступник директора 

 

Приватне акціонерне 

товариство «КАТП-1028» 

4 Трушкіна 

Юлія Михайлівна 

Фахівець по 

розрахунку з 

абонентами 

Приватне акціонерне 

товариство «КАТП-1028» 

3 Яблонська  

Оксана Миколаївна 

Старший фахівець 

відділу збуту 

Приватне акціонерне 

товариство «КАТП-1028» 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                     Анна  ОЛІЙНИК 



Додаток 8 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від  08. 06. 2021 року  № 393 

          

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Коваленко  

Олег Миколайович 

Начальник служби з 

повірки приладів 

обліку 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради 

«Білоцерківтепломережа» 

2 Отвіновський  

Станіслав Анатольйович 

Начальник відділу 

збуту 

Комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради 

«Білоцерківтепломережа» 

3 Мельник  

Олександр  Григорович 

Юрисконсульт 

юридичного відділу  

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

 

4 Шимановський  

Олександр Анатолійович  

Заступник директора 

комерційного 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                            Анна  ОЛІЙНИК 



Додаток 9 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від  08. 06. 2021 року  № 393 

          

 

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Бойченко  

Гнат Ігорович 

Менеджер з продажу 

відділу з продажів 

Білоцерківське відділення 

Акціонерного товариства по 

газопостачанню  та газифікації  

«Київоблгаз»   

2 Волинець  

Вадим Олегович 

Старший майстер групи 

експлуатації мереж 

служби експлуатації 

систем газопостачання 

Білоцерківського 

відділення управління 

експлуатації  

 Білоцерківське відділення 

Акціонерного товариства по 

газопостачанню  та газифікації  

«Київоблгаз»   

3 Григор  

Тетяна Іванівна 

Провідний фахівець з 

балансування відділу 

комерційного 

балансування 

Білоцерківське відділення 

Акціонерного товариства по 

газопостачанню  та газифікації  

«Київоблгаз»  

4 Дрощинський 

Андрій Миколайович 

Менеджер з продажу 

відділу з продажів 

Білоцерківське відділення 

Акціонерного товариства по 

газопостачанню  та газифікації  

«Київоблгаз»   

5 Купчинський  

Вадим Іванович 

Старший майстер  групи з 

припинення та 

відновлення розподілу 

природного газу служби 

експлуатації систем 

газопостачання 

Білоцерківського 

відділення управління 

експлуатації 

Білоцерківське відділення 

Акціонерного товариства по 

газопостачанню  та газифікації  

«Київоблгаз»   

6 Місійко 

В’ячеслав Петрович 

Головний інженер  служби 

експлуатації систем 

газопостачання 

Білоцерківського 

відділення управління 

експлуатації 

Білоцерківське відділення 

Акціонерного товариства по 

газопостачанню  та газифікації  

«Київоблгаз»   

7 Поплавська  

Лариса Петрівна 

Фахівець з балансування 1 

категорії відділу 

комерційного 

балансування 

Білоцерківське відділення 

Акціонерного товариства по 

газопостачанню  та газифікації  

«Київоблгаз»   
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8 Ярмола 

Світлана Степанівна 

 

Фахівець з балансування 1 

категорії відділу 

комерційного 

балансування 

Білоцерківське відділення 

Акціонерного товариства по 

газопостачанню  та газифікації  

«Київоблгаз» 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                   Анна ОЛІЙНИК 



     

 

                                                                                                            Додаток 10 

 до рішення виконавчого комітету  

 міської ради  

від  08. 06. 2021 року  № 393 

 

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Шкаровський  

Сергій Миколайович 

Командир громадського 

формування 

Міська громадська 

організація «Громадське 

формування з охорони 

громадського порядку 

«Щит» 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                   Анна ОЛІЙНИК 



Додаток 11 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від  08. 06. 2021 року  № 393 

 

 

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-

комунального господарства та благоустрою 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Населений пункт 

1. Дідик Павло 

Анатолійович 

староста село Томилівка 

2. Житовоз Світлана 

Анатоліївна 

староста селище Терезине 

3. Костина Ольга  

Василівна 

староста села Вільна Тарасівка, 

Володимирівка та 

Гайок 

4. Литвин Олександр 

Миколайович 

староста села Сидори, Дрозди 

та Мазепинці 

5. Музика Василь  

Романович 

староста село Піщана 

6. Нечипоренко Галина 

Григорівна 

староста села Пилипча, 

Городище та 

Глибочка 

7. Сирота Дмитро 

Романович 

староста села Глушки, Храпачі 

та Скребиші 

8. Ткаченко Юлія  

Віталіївна 

староста село Шкарівка 

 

 

    Керуючий справами виконавчого 

    комітету міської ради                                                                                Анна ОЛІЙНИК 


