
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 743 

 

Про робочу групу з питань перегляду регуляторних 

актів, які були видані Білоцерківською міською радою 

та виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління економіки Білоцерківської міської ради 

від 20 жовтня 2022 року № 16-106, відповідно до Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про прискорений 

перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування», статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

дотримання принципів державної регуляторної політики розробниками проєктів 

регуляторних актів, виконавчий комітет міської ради  вирішив:  

 

1. Затвердити склад робочої групи з питань перегляду регуляторних актів, які були 

видані Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради 

(далі – робоча група) згідно з додатком. 

2. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради та 

виконавчого комітету, розробникам регуляторних актів підготувати та подати робочій групі 

перелік документів, що використовуються в роботі відповідними структурними підрозділами, 

і пропозиції щодо їх перегляду. 

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

міської ради від 27 січня 2021 року № 57 «Про робочу групу з питань перегляду регуляторних 

актів, які були видані Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом міської ради». 

4. 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 11 листопада 2022 року  № 743 

 

Склад 

робочої групи з питань перегляду регуляторних актів, 

які були видані Білоцерківською міською радою 

та виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради 

Морський 

Василь Петрович 

- голова робочої групи, заступник міського голови;  

Орел Юлія  

Миколаївна 

- заступник голови робочої групи, заступник начальника 

управління – начальник відділу економічного розвитку 

управління економіки міської ради; 

 

Романчук 

Вікторія Михайлівна 

- секретар робочої групи, головний спеціаліст відділу з питань 

розвитку підприємництва та інвестицій управління економіки 

міської ради.  

 

Члени робочої групи: 

Борзак  

Олеся Василівна 

-начальник управління регулювання земельних відносин міської 

ради; 

Волошин  

Олександр Миколайович 

- начальник організаційного відділу міської ради; 

Долід  

Станіслав Васильович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

інвестицій, регуляторної політики, транспорту і зв’язку, 

торгівлі, туризму, послуг і розвитку підприємництва, власності, 

комунального майна та приватизації, розвитку 

агропромислового комплексу (за згодою); 

Костюченко  

Руслан Анатолійович  

-член виконавчого комітету міської ради; 

Кравець  

Анатолій Васильович 

-заступник міського голови;  

Піскоцький 

Михайло Іванович 

- начальник загального відділу міської ради; 

Ротаєнко  

Нінель Валентинівна 

- заступник начальника  юридичного управління –начальник 

відділу правового забезпечення роботи міської ради 

виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів 

юридичного управління міської ради; 

Терещенков  

Олександр Сергійович 

-начальник управління містобудування і архітектури 

Білоцерківської міської ради-головний архітектор міста; 

Фастівська  

Олена Олегівна 

- депутат Білоцерківської міської ради;  

Шаповал   

Олена Миколаївна 

- начальник відділу з питань розвитку підприємництва та  

інвестицій управління економіки міської ради. 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                                            Анна ОЛІЙНИК  


