
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 03 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                    № 40 Р 

 

Про створення робочої групи з підготовки проєкту рішення міської 

ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів  на території 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 

Відповідно до пунктів 9, 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з метою урахування змін в чинне законодавство України у сфері 

податків, зборів і державних допомог, критеріїв щодо її отримання і впровадження заходів з 

децентралізації та підготовки на розгляд ради проєкту рішення міської ради «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2022 рік», зобов’язую: 

1. Створити робочу групу з підготовки на розгляд Білоцерківської міської ради 

проєкту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2022 рік» у наступному  складі: 

Морський 

Василь Петрович 

 

- голова робочої групи, заступник міського голови;  

Земецька 

Юлія Юріївна 

 

- заступник голови робочої групи, начальник управління 

економіки міської ради; 

Развадовська 

Ганна Вікторівна 

- секретар робочої групи, головний спеціаліст  відділу з питань 

розвитку підприємництва та інвестицій управління економіки 

міської ради. 

 

Члени робочої групи:  

Борзак 

Леся Василівна  

- начальник управління регулювання земельних відносин міської 

ради; 

 

Голотюк 

Тетяна Анатоліївна 

- голова постійної комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів міської ради (за 

згодою); 

 

Дідик Павло 

Анатолійович 

 

- староста села Томилівка; 

Житовоз  

Світлана Анатоліївна 

 

- староста селища Терезине; 

Король 

Андрій Петрович 

 

- депутат міської ради (за згодою); 
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Костина  

Ольга Василівна 

 

- староста сіл Вільна Тарасівка, Гайок, Володимирівка; 

Литвин  

Олександр Миколайович 

 

- староста сіл Дрозди, Мазепинці, Сидори; 

 

Музика  

Василь Романович 

 

- староста села Піщана; 

Нечипоренко  

Галина Григорівна 

 

- староста сіл Пилипча, Глибочка, Городище; 

Новогребельська 

Інна Володимирівна 

 

- перший заступник міського голови; 

 

Ротаєнко 

Нінель Валентинівна 

- заступник начальника юридичного управління - начальник 

відділу правового забезпечення роботи міської ради, 

виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів 

юридичного управління міської ради; 

 

Савченко 

Олег Іванович 

- директор департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради; 

 

Савчук 

Юрій Степанович 

 

- заступник міського голови; 

Сирота  

Дмитро Романович 

 

- староста сіл Храпачі, Скребиші, Глушки; 

Терещенков 

Олександр Сергійович 

 

- начальник управління містобудування та архітектури міської 

ради; 

Терещук 

Світлана Григорівна 

 

- начальник управління фінансів міської ради; 

Ткаченко  

Юлія  Віталіївна 

 

- староста села Шкарівка; 

Усенко 

Олег Петрович 

 

- заступник міського голови;  

Харіна 

Вікторія Василівна 

 

- в.о. начальника управління самоврядного контролю міської 

ради; 

Шаповал  

Олена Миколаївна 

- начальник відділу з питань розвитку підприємництва та 

інвестицій управління економіки міської ради; 

  

2. Начальнику відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення міської ради 

Степурі С.І. оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Білоцерківської міської ради  

bc-rada.gov.ua у розділі «Актуально».         

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

Міський голова                 Геннадій ДИКИЙ 


