
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 68 

 

 

 

Про затвердження нового складу робочої 

групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від січня 2023 року № 398, відповідно до статті 40, частини 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 

Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року № 3050-60-VII «Про затвердження 

Програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій 

соціального спрямування на 2019-2023 роки» (зі змінами), рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 12 лютого 2019 року №91 «Про затвердження положення та 

складу робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки громадським 

організаціям», у зв’язку із кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити новий склад робочої групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 14 лютого 2023 року  № 68 

 

 

С К Л А Д  

робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки  

громадським організаціям 

 

Новогребельська 

Інна Володимирівна 

 

- голова робочої групи, перший заступник міського голови; 

 

Терещук 

Юлія Вікторівна 

 

- заступник голови робочої групи, начальник управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; 

Максимченко  

Інна Петрівна 
 

- секретар робочої групи, начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 
 

Члени робочої групи: 
 

Гребенюк 

Руслан Іванович 

 

- начальник управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради; 

Карпенко 

Владислав Олегович 

 

- голова Білоцерківської міської громадської організації 

«Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних сил та 

учасників бойових дій» (за згодою); 

 

Олійник  

Анна Олександрівна 

 

- керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради; 

Орел 

Юлія Миколаївна 

 

- заступник начальника управління – начальник відділу 

економічного розвитку управління економіки Білоцерківської 

міської ради; 

Поліщук 

Віктор Степанович 

 
 

- голова громадської організації «Всеукраїнська спілка 

інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство» 

(за згодою); 

Терещук 

Світлана Григорівна 

 

- начальник управління фінансів Білоцерківської міської ради. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                   Катерина ВОЗНЕНКО 

 


