
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 06 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 629 

 

Про затвердження складу комісії з розгляду 

питань щодо присудження Білоцерківської 

премії «За заслуги в галузі освіти» 

 

Розглянувши подання управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від         

17 серпня 2021 року № 560, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 3.3. Положення «Про Білоцерківську премію «За заслуги 

в галузі освіти», затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 24 червня 2021 

року № 1014-14-VІІІ, з метою прозорого прийняття рішення про присудження премії «За 

заслуги в галузі освіти» виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад комісії з розгляду питань щодо присудження Білоцерківської 

премії «За заслуги в галузі освіти» (згідно з додатком). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 
 

Міський голова                                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 



Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 06.09.2021 р. № 629 
 

 

С К Л А Д 

КОМІСІЇ З РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ЩОДО  ПРИСУДЖЕННЯ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ  ПРЕМІЇ «ЗА ЗАСЛУГИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ» 

 

Петрик  

Юрій Федорович    

- голова комісії, начальник управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради, депутат Білоцерківської міської 

ради, заслужений працівник освіти України;   

 

Баранова  

Вікторія Анатоліївна 

- заступник голови комісії, заступник начальника управління 

освіти і науки Білоцерківської міської ради; 

 

Мусійчук  

Катерина Олександрівна 

- відповідальний секретар комісії, начальник відділу  

організаційно-кадрової роботи та атестації управління освіти і 

науки Білоцерківської міської ради. 

 

Члени комісії: 

 

Антонюк  

Микола Анатолійович 

 

- радник міського голови; 

Вітюк  

Олексій Панасович 

- директор Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій Білоцерківської міської ради Київської області; 

Смуток  

Борис Михайлович 

- депутат Білоцерківської міської ради, член постійної комісії 

з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, 

соціального захисту, науки, спорту, культури, мови, молоді, 

прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 

інформаційної політики, директор Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська 

гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради 

Київської області, заслужений учитель України; 

 

Сокиринська  

Оксана Анатоліївна 

- голова Асоціації батьківської громадськості Білоцерківської 

міської територіальної громадськості (за згодою); 

 

Чепурченко 

Валентин Павлович 

- голова Білоцерківської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки (за згодою); 

 

Чуб  

Олена Володимирівна 

- начальник відділу дошкільної освіти управління освіти і 

науки Білоцерківської міської ради; 

 

Юрченко  

Людмила Олександрівна 

- завідувач Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

комбінованого типу № 32 «Перлинка» Білоцерківської міської 

ради Київської області, делегат І З'їзду педагогічних  

працівників України; 



2 

Продовження додатка 

 
Ярмак  

В’ячеслав Миколайович 

- начальник відділу загальної середньої освіти управління 

освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого                                                                      

комітету міської ради                      Анна ОЛІЙНИК 


