
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 
Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 
від 08 вересня 2021 року                     м. Біла Церква                                         № 659 

 

Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 

24 липня 2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення» (зі змінами) шляхом 

викладення його в новій редакції 

 

Розглянувши пояснювальну записку керуючого справами виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2021 року № 3136/01-07 та звернення директора 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» від 31 

серпня 2021 року № 604/21, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1779-42-VII 

«Про створення комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 липня 

2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення» шляхом викладення його в новій редакції згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету  міської ради Олійник А.О. 

 

 

Міський голова                                                                                             Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Додаток 



до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від  _________ 2021 року № _____ 

 

Посадові особи комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта», уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Соловйов  

Богдан Сергійович 

Начальник 

відділу 

Відділ контролю за благоустроєм 

комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» 

2 Коробков  

Михайло Олексійович 

Інспектор з 

благоустрою 

Відділ контролю за благоустроєм 

комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» 

3 Пастущук  

Тарас Романович 

Інспектор з 

благоустрою 

Відділ контролю за благоустроєм 

комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» 

4 Солоденко  

Антон Володимирович 

Інспектор з 

благоустрою 

Відділ контролю за благоустроєм 

комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                           Анна ОЛІЙНИК 

 
 


