
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 жовтня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 725 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

13 липня 2021 року № 476 «Про утворення місцевої комісії з визначення потреби в 

субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа, затвердження її складу та положення про комісію» 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 20 жовтня 2022 року № 1340, відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та  забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 (зі змінами), 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 13 липня 2021 року № 476 «Про утворення місцевої комісії з визначення потреби в 

субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердження її складу та 

положення про комісію», затвердивши та виклавши його в новій редакції, згідно з додатком. 

2. Внести зміни в пункт 12 Положення про місцеву комісію з визначення потреби в 

субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа додатку 2 до рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 липня 2021 року № 476 «Про 

утворення місцевої комісії з визначення потреби в субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердження її складу та положення про комісію», 

слова та цифри «30 днів» замінити на слова та цифри «60 днів». 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 28. 10. 2022 року  № 725 

 

С К Л А Д  

місцевої комісії з визначення потреби в субвенції з державного бюджету місцевому 

бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

 
 

Возненко 

Катерина Сергіївна 
 

- голова місцевої комісії, заступник міського голови 
 

Гончарук 

Марина Валентинівна 
 

- заступник голови місцевої комісії, начальник служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради; 

Дишлюк  

Володимир Олександрович 

- секретар місцевої комісії, начальник відділу опіки та 

піклування служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради. 

 

Члени місцевої комісії: 
 

Дебольська  

Віра Іванівна 

 - начальник відділу обліку та розподілу житла управління 

житлового господарства департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Денисова 

Людмила Болеславівна 

- начальник управління капітального будівництва 

Білоцерківської міської ради; 

 

Капінус  

Людмила Олександрівна 

 

Ротаєнко  

Нінель Валентинівна 

- начальник управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради; 

 

- заступник начальника юридичного управління - начальник 

відділу правового забезпечення роботи міської роботи 

міської ради, виконавчого комітету та її виконавчих органів 

юридичного управління Білоцерківської міської ради; 

 

Іванова  

Ольга Олегівна 
 

 - директор департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Севериненко 

Людмила Іванівна 

 

 - директор Білоцерківського міського центру соціальних 

служб; 

 

Терещук 

Світлана Григорівна 
 

 - начальник управління фінансів Білоцерківської міської 

ради; 

 

Терещук 

Юлія Вікторівна 
 

 - заступник начальника управління – начальник відділу опіки 

і піклування управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради; 

 

 



2                                         Продовження додатка 1 

 

Терещенков  

Олександр Сергійович 
 

 - начальник управління-головний архітектор міста 

управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради; 

Яковенко  

Анна Юріївна 
 - начальник відділу господарських відносин та роботи з 

об’єктами нерухомості юридичного управління 

Білоцерківської міської ради; 

  

Яценко  

Наталія Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу загальної та середньої освіти 

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК 
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