
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 жовтня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 692 

 

Про затвердження  нового складу комісії з безпеки дорожнього руху  

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства  

Білоцерківської міської ради  від  22 вересня 2021 року № 2279, відповідно до статті 40, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху», з метою створення 

безпечних та комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього середовища в 

Білоцерківській міській територіальній громаді, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1.  Затвердити новий склад комісії з безпеки дорожнього руху, згідно додатку. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 10 червня 2019 року № 394 «Про затвердження складу комісії з безпеки 

дорожнього руху в новій редакції». 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова Геннадій  ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток    

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 12 жовтня 2021 року  № 692 

 
 

С К Л А Д 
комісії з безпеки дорожнього руху 

 

Кравець  

Анатолій Васильович 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

 

 

Руденко 

Руслан Анатолійович 

- заступник голови комісії, заступник міського голови; 

 

 

Коваленко  

Сергій  Вікторович 

- секретар комісії, начальник відділу утримання дорожнього 

господарства управління дорожнього господарства 

департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

 

Члени комісії: 

 

Биба  

Анатолій Володимирович 

- директор комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» (за 

згодою); 

 

Вахній  

Володимир Васильович 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Тролейбусне управління» (за згодою); 

  

Возненко  

Сергій Григорович 

 

- директор комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта» (за згодою); 

Дубенець   

Валентин Леонідович 

 

- начальник відділу реагування патрульної поліції № 2 

Білоцерківського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області (за згодою); 

 

Завалецький  

Богдан Валентинович 

 

- начальник відділення безпеки дорожнього руху Батальйону 

патрульної поліції в місті Біла Церква Управління патрульної 

поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції (за 

згодою); 

 

Кошляк  

Юрій Миколайович 

- депутат міської ради (за згодою); 

 

 

Погасій  

Олексій Олегович 

- заступник директора департаменту - начальник управління 

дорожнього господарства департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Посудевський  

Руслан Леонідович 

- начальник відділу експлуатації та ремонту дорожнього 

господарства управління дорожнього господарства 

департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 



                                                          2                                              Продовження додатка 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                 Анна ОЛІЙНИК                                               

 

 

Терещенков  

Олександр Сергійович 

 

- начальник управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

Шевченко  

Олена Сергіївна  

- начальник відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської 

міської ради. 

 


