
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
15 листопада  2018 року                             м. Біла Церква                                         № 642 

 

Про затвердження складу робочої групи з питань 

переведення житлових приміщень (будинків) у 

нежитлові та нежитлових приміщень (будинків) у 

житлові в м. Біла Церква  

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 18 жовтня 2018 року № 2101, відповідно до  ст.ст. 6 – 8-1,                 

ст. 100  Житлового Кодексу Української РСР,  пп.пп. 2, 5, 9, 10 п. «б» ст. 30, ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад робочої групи з питань переведення житлових приміщень  

(будинків) у нежитлові та нежитлових приміщень (будинків) у житлові в м. Біла Церква згідно 

додатку. 

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 12 грудня 2017 року № 463  «Про склад робочої групи з питань 

переведення будинків, приміщень з житлового у нежитловий фонди». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                   Г.  Дикий 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 15.11. 2018 р. № 642 

 

С К Л А Д 

робочої групи з питань переведення житлових приміщень  (будинків)  у нежитлові та 

нежитлових приміщень (будинків) у житлові в місті Біла Церква 

 

 

Гнатюк  

Валерій Володимирович 

- голова робочої групи, заступник міського голови; 

 

Кравець  

Анатолій Васильович 

 

- заступник голови робочої групи, заступник міського 

голови; 

 

Голуб 

Олександр Михайлович 

- секретар робочої групи, начальник відділу планування та 

забудови міста  управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

 

Члени комісії: 

 

Вовкотруб 

Володимир Григорович 

- депутат Білоцерківської міської ради, голова постійної 

комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою (за 

згодою); 

 

Гребенюк  

Руслан Іванович 

- начальник управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради; 

 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

- начальник відділу державного архітектурно-будівельного 

контролю Білоцерківської міської ради; 

 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

 

- начальник управління житлового господарства 

департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

 

Ореховський 

Олександр Петрович 

- депутат Білоцерківської міської ради,  заступник голови 

постійної комісії з питань житлової політики, комунального 

господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, 

охорони довкілля та енергозбереження (за згодою); 

 

Павлова  

Сніжана  Володимирівна  

 

- начальник управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                   С.  Постівий  
 

 


