
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Київської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

      14 травня 2018 року                        .       м.Біла Церква                              № 69 Р 
 

 

 

 

 

Про створення робочої групи для вивчення 

санітарно-гігієнічного стану приміщення 

 

У зв’язку з скаргами працівників управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради щодо стану Єдиної приймальні громадян за адресою: пров. 

Ковальський, буд. 14, з метою забезпечення належного вивчення санітарно-гігієнічного 

стану приміщення Єдиної приймальні громадян управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, відповідно до п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити робочу групу для вивчення санітарно-гігієнічного стану приміщення 

Єдиної приймальні громадян управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, що розташоване за адресою: пров. Ковальський, буд. 14, у складі: 

 

Гадіяк 

Людмила Василівна 

-голова робочої групи, заступник начальника управління 

охорони здоров’я Білоцерківської міської ради; 

 

Члени робочої групи: 

Гребенюк 

Руслан Іванович 
 

-начальник управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради; 

Денисова 

Людмила Болеславівна 
 

-начальник відділу капітального будівництва Білоцерківської 

міської ради; 

Кіліхевич 

Галина Вікторівна 

 
 

-начальник відділу організації і прийому громадян з питань 

надання соціальних допомог управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради; 

Ляшенко 

Леся Павлівна 
 

-начальник відділу надання соціальних допомог управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; 

Поступайло 

Олег Валерійович 
 

-головний спеціаліст виробничо-технічного сектору відділу 

капітального будівництва Білоцерківської міської ради; 

Провізіон 

Галина Анатоліївна 
 

-начальник відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Білоцерківського міського 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Київській області (за згодою); 
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Савченко 

Олег Іванович 
 

-начальник управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради. 

2. Робочій групі опрацювати питання щодо санітарно-гігієнічного стану приміщення 

Єдиної приймальні громадян управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, що розташоване за адресою: пров. Ковальський, буд. 14. 

 

3. У разі необхідності голова робочої групи може залучати до опрацювання питань, 

зазначених в п.2, спеціалістів структурних підрозділів Білоцерківської міської ради, а також 

спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, для 

надання фахових пояснень чи висновків. 

 

4. За результатами роботи робочій групі надати висновок та пропозиції для прийняття 

управлінських рішень. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 


