
Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 12 січня 2021 року № 04 «Про затвердження 
нового складу адміністративної комісії виконавчого комітету 
міської ради» шляхом викладення його в новій редакції

Розглянувши пояснювальну  записку  заступника  міського  голови  Кравця  А.В.  від  06
вересня  2021  року  №  3134/01-07,  відповідно  до  статті  215  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення, підпункту 4 пункту б частини 1 статті 38 Закону України
«Про місцеве  самоврядування в  Україні»,  статті  5  Положення про адміністративні  комісії
Української РСР, у зв’язку із кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 12 січня
2021  року  №  04  «Про  затвердження  нового  складу  адміністративної  комісії  виконавчого
комітету міської ради» шляхом викладення його в новій редакції (додається).

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови
Кравця А.В.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
міської ради
від__________2021 року №______

СКЛАД
адміністративної комісії виконавчого комітету міської ради

Кравець
Анатолій Васильович

- голова комісії,  заступник міського голови;

Замашнюк 
Микола Маркович

- заступник голови комісії, голова відділення  Української сесії
Міжнародної поліцейської асоціації (за згодою);

Донченко
Віталій Олександрович

- секретар комісії, головний спеціаліст – відповідальний 
секретар адміністративної комісії управління самоврядного 
контролю Білоцерківської міської ради;

Члени комісії:

Дем’янчук
Віктор Іванович

- начальник відділу звернень громадян виконавчого комітету
 Білоцерківської міської ради;

Гавриляко 
Юрій Олександрович

- заступник начальника управління адміністративних послуг
Білоцерківської міської ради;

Гаркуша 
Ірина Ігорівна

- начальник відділу зовнішньої реклами та тимчасових споруд 
управління містобудування та архітектури Білоцерківської 
міської ради;

Даценко 
Юрій Володимирович

- член федерації спортивних видів боротьби м. Біла Церква (за 
згодою);

Коноплястий 
Максим Ігорович

- депутат міської ради (за згодою);

Левицький
Віктор Іванович

- член громадського формування «Щит» (за згодою);

Морський 
Василь Петрович

- заступник міського голови;

Орєховський 
Олександр Петрович

- голова міської організації професійної спілки працівників 
житлово-комунального господарства, місцевої промисловості 
і побутового обслуговування населення (за згодою);

Савченко 
Олег Іванович

- директор департаменту житлово-комунального господарства 
Білоцерківської міської ради;

Шпак 
Інна Ігорівна

- начальник відділу контролю за використанням територій, 
земель, комунального майна та контрольно-перевірочної 
роботи управління самоврядного контролю Білоцерківської 
міської ради.

Керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради                                  Анна ОЛІЙНИК


