
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 03 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                    № 39 Р 

 

Про  створення робочої групи з питань найменування 

(перейменування) вулиць та інших поіменованих 

об’єктів Білоцерківської міської територіальної громади  

 

Відповідно до пунктів  19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою врахування думки фахівців та підготовки рекомендацій з 

питань найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об’єктів, присвоєння 

юридичним особам та об’єктам імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій Білоцерківської міської територіальної громади, зобов’язую: 

 

1. Створити Робочу групу з питань найменування (перейменування) вулиць та 

інших поіменованих об’єктів  Білоцерківської міської територіальної громади  (далі – Робоча 

група), згідно з додатком. 

2. Встановити, що Робоча група є консультативно-дорадчим органом, який 

здійснює свою діяльність з питань, пов’язаних з найменуванням та перейменуванням скверів, 

бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, 

мостів, інших об’єктів топоніміки розташованих на території Білоцерківської міської 

територіальної громади, присвоєння юридичним особам та об’єктам топоніміки імен 

(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій 

Білоцерківської міської територіальної громади.   

3. Робочій групі забезпечити: 

3.1. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань щодо найменування й 

перейменування скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, 

майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки розташованих на території 

Білоцерківської міської територіальної громади, присвоєння юридичним особам та об’єктам 

топоніміки імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій  в Білоцерківській міській територіальній громаді. 

3.2. Визначення обґрунтованості найменування нових та перейменування існуючих 

назв на території Білоцерківської міської територіальної громади.  

3.3. Прийняття участі у проведенні громадських обговорень стосовно 

вищезазначених питань. 

4. Робочій групі здійснювати свою діяльність гласно.  

5. Засідання Робочої групи скликати в разі потреби. 

6. Результати розгляду питань на засіданні Робочої групи оформлювати 

протоколом, який підписується головою та секретарем Робочої групи. 
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7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження від 11 серпня  2020 року      

№ 158 Р «Про створення робочої групи з питань найменування (перейменування) вулиць та 

інших поіменованих об’єктів міста Біла Церква». 

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

  
  
  



Додаток  

 до розпорядження міського голови 

від 03. 03. 2021 року № 39 Р 

 

 

Склад робочої групи з питань найменування  (перейменування) вулиць та інших 

поіменованих об’єктів Білоцерківської міської територіальної громади 

Возненко 

Катерина Сергіївна 

 

-  голова робочої групи, заступник міського голови; 

Антонюк  

Микола Анатолійович 

 

- заступник голови робочої групи, радник міського голови; 

 

Тетерук  

Ірина Миколаївна 

- секретар робочої групи, начальник служби містобудівного 

кадастру управління містобудування  та архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

 

Члени робочої групи: 

 

Клочко 

Марина Петрівна 

- начальник  відділу обліку майна  та концесії  управління 

комунальної власності та концесії Білоцерківської міської 

ради; 

 

Ковальська  

Юлія Іванівна 

- начальник управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради; 

 

Колотницька 

Альона Володимирівна 

- заступник директора – начальник управління благоустрою та 

екології департаменту житлово-комунального  господарства 

Білоцерківської міської ради; 

 

Крижешевська 

Леся Юріївна 

 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

Кравець  

Анатолій Васильович   

 

- заступник міського голови; 

Петрик  

Юрій Федорович 

 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

Ротаєнко 

Нінель Валентинівна 

- заступник начальника юридичного управління 

Білоцерківської міської ради - начальник відділу правового 

забезпечення  роботи міської ради, виконавчого комітету 

міської ради  та її виконавчих органів; 

 

Стародуб 

Олексій Володиморович 

 

- краєзнавець (за згодою); 

Терещенков 

Олександр Сергійович 

- головний архітектор міста, начальник управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради; 
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Турій 

Олег Володимирович 

- - начальник відділу  інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю Білоцерківської міської ради; 

 

Фастівська  

Олена Олегівна 

 

- - депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

Чернецький  

Євген Анатолійович 

- - краєзнавець, завідувач відділу інформаційно-краєзначої 

роботи Білоцерківської міської централізованої бібліотечної 

системи імені Петра Красножона (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

міської ради         Анна ОЛІЙНИК 

 


