
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 червня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 421 

 

Про утворення оперативного штабу із координації 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей 

Білоцерківської міської територіальної громади у 2021 році 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради від 07 червня 2021 року № 237/01-09, відповідно до статті 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей», розпорядження голови Київської обласної державної 

адміністрації від 01 червня 2021 року № 338 «Про організацію і проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2021 році», Програми оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 24 грудня 2020 року № 35-05-VШ, та з метою проведення дитячої оздоровчої 

кампанії 2021 року на належному рівні, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Утворити оперативний штаб із координації проведення оздоровлення та відпочинку 

дітей Білоцерківської міської територіальної громади у 2021 році (далі – оперативний штаб) у 

складі згідно з додатком. 

2. Оперативному штабу: 

2.1. забезпечити координацію та взаємодію суб’єктів всіх форм власності, які причетні 

до оздоровлення та відпочинку дітей та дислоковані на території Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

2.2. здійснювати моніторинг стану підготовки та проведення оздоровчої кампанії, 

якості надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, безпеки перебування дітей у 

закладах оздоровлення та відпочинку; 

2.3. здійснювати підготовку пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до його 

компетенції.  

3. Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради забезпечити 

своєчасне узагальнення оперативної інформації про перебіг літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                                                Геннадій ДИКИЙ  

  



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 22. 06. 2021 р № 421 

 

Склад 

оперативного штабу із координації 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей  Білоцерківської міської територіальної 

громади у 2021 році 

 

 

Возненко 

Катерина Сергіївна 

- голова оперативного штабу, заступник міського голови; 

 

   

Гончарук 

Марина Валентинівна 

- заступник голови оперативного штабу, заступник начальника 

управління - начальник відділу з питань сімейної та 

молодіжної політики управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради. 

    

Члени оперативного штабу: 

 

Мелашенко 

Петро Леонідович 

 

 

 

Орлов  

Олександр Сергійович 

- 

 

 

 

 

- 

 

начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції 

Білоцерківського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області, капітан 

поліції (за згодою); 

 

провідний спеціаліст управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської 

міської ради; 

 

Паливода  

Інна Павлівна 

- начальник служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради; 

 
  

Пелех 

Михайло Іванович 

- начальник Білоцерківського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Київській 

області (за згодою); 

 

Петрик 

Юрій Федорович 

- начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради; 

 

Середніцька 

Світлана Петрівна 

 

- 

 

 

начальник відділу з питань організації оздоровлення                          

управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради; 

 

Степашкіна 

Валентина Володимирівна 

 

- 

 

завідувач сектору з питань сім’ї, оздоровлення та відпочинку 

дітей відділу з питань сімейної та молодіжної політики 

управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради; 

Шевченко 

Олена Сергіївна 

- начальник відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської 

міської ради; 

 



2                                                  Продовження додатка 

Шелест 

Ганна Олексіївна 

 

 

 

Щербань 

Лариса Анатоліївна                   

 

Яковлєва  

Ольга Анатоліївна  

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

завідувач сектору державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Білоцерківського відділу 

Головного управління Держпродспоживслужби в Київській 

області, державний інспектор (за згодою); 

 

начальник відділу  позашкільної освіти та виховної роботи 

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;  

 

заступник начальника управління-начальник інформаційно-

аналітичного відділу управління охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради. 

 

 

 

Перший заступник міського голови     Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 
 


