
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
15 листопада  2018 року                             м. Біла Церква                                         № 647 

 

Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13 лютого 2018 року № 73 «Про створення 

комісії з обстеження стану зберігання, характеру та способу 

використання пам’яток архітектури та містобудування» шляхом 

викладення його в новій редакції 

 

Розглянувши подання відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради від 19 

жовтня 2018р. № 456, відповідно до ст. 32, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», керуючись рішення 

виконавчого комітету міської ради від 13 лютого 2018 року № 73 «Про створення комісії з 

обстеження стану зберігання, характеру та способу використання пам’яток архітектури та 

містобудування», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 13 

лютого 2018 року № 73 «Про створення комісії з обстеження стану зберігання, характеру та 

способу використання пам’яток архітектури та містобудування» шляхом викладення його в 

новій редакції (згідно додатку). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                                                         Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 15.11. 2018р. № 647 

 

Склад 

комісії з обстеження стану зберігання, характеру та способу 

використання пам’яток архітектури та містобудування 

 

Литвиненко  

Катерина Сергіївна 

-голова комісії, заступник міського голови;  

  

Залевська  

Олександра Ігорівна 

-секретар комісії, провідний спеціаліст з туризму і 

охорони пам’яток відділу культури і туризму 

Білоцерківської міської ради;  

 

 

Берегова  

Любов Петрівна 

Члени комісії: 

 

-директор Київського обласного центру охорони і 

наукових досліджень пам’яток культурної 

спадщини (за згодою); 

  

Брияк  

Олена Вікторівна 

 

-завідувачка відділом краєзнавства Київського 

обласного центру охорони і наукових досліджень 

пам’яток культурної спадщини (за згодою); 

Голуб  

Олександр Михайлович 

 

 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

 

-начальник відділу планування та забудови 

управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради 

 

-начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю Білоцерківської міської 

ради; 

  

Ковальська  

Юлія Іванівна 

 

Терещенков  

Олександр Сергійович 

 

 

 

 

-начальник відділу культури і туризму 

Білоцерківської міської ради; 

 

-начальник відділу санітарного утримання та 

озеленення об’єктів благоустрою управління 

благоустрою та екології департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської 

ради.  

 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                       С. Постівий 

 


