
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 жовтня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 751 

 

Про створення комісії по прийняттю в комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади із спільної комунальної 

власності територіальних громад Білоцерківського району майна 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради від 28 жовтня 2021 року № 01-16/333, відповідно до статті 40, 

частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

Білоцерківської міської ради від 11 жовтня 2018 року № 2864-58-VII «Про затвердження 

Порядку утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у комунальну власність міста 

Біла Церква», враховуючи рішення Білоцерківської районної ради VІІІ скликання Київської 

області від 21 жовтня 2021 року №119-09-VІІІ «Про передачу із спільної комунальної 

власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади майна, закріпленого за Центральною 

районною бібліотекою та нежитлового приміщення», рішення Білоцерківської міської ради 

від 28 жовтня 2021 року № 1857-19-VIIІ «Про надання згоди на безоплатне прийняття в 

комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади із спільної 

комунальної власності територіальних громад Білоцерківського району Київської області 

майна», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Створити комісію по прийняттю в комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади із спільної комунальної власності територіальних громад 

Білоцерківського району майна, у складі: 

 

Кравець 

Анатолій Васильович 

 

  голова комісії, заступник міського голови; 

 

Члени комісії: 

Бабенко  

Володимир Миколайович    
  голова комісії з припинення відділу з управління 

комунальним майном Білоцерківської районної ради (за 

згодою); 

 

Бичек  

Роман Валерійович 

 

  заступник начальника управління - начальник відділу 

культури і мистецтв управління культури і туризму 

Білоцерківської міської ради; 

 

Возненко 

Катерина Сергіївна 

 

  заступник міського голови; 

Гребенюк  

Руслан Іванович     
  начальник управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської  міської ради; 
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Жук  

Вікторія Олександрівна 

 

  головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління 

культури і туризму Білоцерківської міської ради; 

 

Ковальська   

Юлія Іванівна 

 

  начальник управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради; 

 

Левченко  

Валентина Петрівна 

 

  начальник фінансово-господарського відділу, головний 

бухгалтер виконавчого апарату Білоцерківської районної 

ради (за згодою); 

 

Ровенко 

Володимир Іванович 

 

  головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

апарату Білоцерківської районної ради (за згодою); 

 

Тищенко 

Юлія Володимирівна      

 

  бухгалтер централізованої бухгалтерії управління культури і 

туризму Білоцерківської міської ради. 

 

 

2. Приймання - передачу здійснити комісійно за актом приймання - передачі 

відповідно до чинного законодавства України. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


