
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 69 

 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 23 лютого 2021 року № 136 «Про 

затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради та її складу» (зі змінами) 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 27 січня 2023 року №396, відповідно до статей 55, 56 

Цивільного кодексу України, підпункту 4 пункту б частини 1 статті 34, статті 40, частини 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил опіки та 

піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 року за № 387/3680, у зв’язку з кадровими 

змінами, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 

лютого 2021 року № 136 «Про затвердження Положення про опікунську раду при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради та її складу» (зі змінами) виклавши 

додаток 2 в новій редакції згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 14 лютого  2023 р.  № 69 

 

С К Л А Д 

опікунської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 
 

Возненко 

Катерина Сергіївна 
 

- голова опікунської ради, заступник міського голови; 
 

Терещук 

Юлія Вікторівна 
 

- заступник голови опікунської ради, начальник управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; 
 

Жуковська 

Алевтина Олександрівна 

 

- секретар опікунської ради, головний спеціаліст відділу опіки 

і піклування управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради. 
 

Члени опікунської ради: 
 

Балабуха 

Світлана Володимирівна 
 

- заступник директора Білоцерківського міського центру 

соціальних служб; 

Капінус 

Людмила Олександрівна 

- начальник управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради; 
 

Надточій 

Іван Іванович 
 

- головний лікар комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня 

№ 4»; 
 

Ротаєнко 

Нінель Валентинівна 

- заступник начальника управління - начальник відділу 

правового забезпечення роботи міської ради, виконавчого 

комітету міської ради та її виконавчих органів юридичного 

управління Білоцерківської міської ради; 
 

Яковлева 

Ольга Анатоліївна 

- заступник головного лікаря з медичного обслуговування 

населення комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2». 
 

 

 

Заступник міського голови                                                                   Катерина ВОЗНЕНКО 
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