
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28 серпня 2018 року                                   м. Біла Церква                          № 405 
 

 

 

 

Про внесення змін в додаток 1 до рішення  

виконавчого комітету міської ради від 27 січня  

2015 року № 7 «Про комісію з питань встановлення  

меморіальних дощок на території міста Біла Церква»  

шляхом викладення його в новій редакції 

 

 

Розглянувши подання відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради від 

16 серпня 2018р. № 237, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення міської ради від 23 грудня 2014 року № 1376-68-VI  «Про затвердження 

Положення про порядок встановлення меморіальних дощок на території міста Біла 

Церква», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1.Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 27 

січня 2015 року № 7 «Про комісію з питань встановлення меморіальних дощок на 

території міста Біла Церква» шляхом викладення його в новій редакції (що додається). 

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської 

ради від 09 серпня 2016 року № 326 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27 січня 2015 року № 7 «Про комісію з питань встановлення 

меморіальних дощок на території міста Біла Церква» виклавши додаток 1 в новій 

редакції». 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                              Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 28 серпня 2018р. № 405 

 

Склад 

комісії з питань встановлення меморіальних дощок 

на території міста Біла Церква 

 

Антонюк  

Микола Анатолійович 

 

-голова комісії, радник міського голови;  

Залевська  

Олександра Ігорівна 

-секретар комісії, провідний спеціаліст з туризму і 

охорони пам’яток відділу культури і туризму 

Білоцерківської міської ради;  

Члени комісії: 

 

Голуб  

Олександр Михайлович 

-начальник відділу планування та забудови управління 

містобудування та архітектури  Білоцерківської міської 

ради; 

 

Гейло  

Ігор Вікторович 

 

-депутат міської ради, голова постійної комісії 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); 

 

Ілляшенко  

Віктор Михайлович 

-начальник комунальної установи міської ради «Інспекція 

з благоустрою м. Біла Церква»; 

 

Ковальська  

Юлія Іванівна 

 

-начальник відділу культури і туризму Білоцерківської 

міської ради; 

 

Колотницька  

Альона Володимирівна 

 

- заступник директора департаменту – начальник 

управління благоустрою та екології департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради; 

 

Стародуб  

Олексій Володимирович 

 

 

-провідний бібліограф відділу інформаційно-краєзнавчої 

роботи Білоцерківської міської ЦБС; 

 

Чернецький  

Євген Анатолійович 

 

-кандидат історичних наук, завідуючий відділом 

інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської 

ЦБС; 

  

Шатунов  

Віктор Антонович 

 

-голова громадської організації «Центр мистецтва та 

духовної культури «Образ» (за згодою). 

 

Заступник міського голови       І.Новогребельська 


