
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                              м. Біла Церква                                                 № 76 

 

Про комісію з питань встановлення, демонтажу пам’ятних 

знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від  26 січня 2023 року № 56, відповідно до статей 32, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням Білоцерківської міської ради від 25 

жовтня 2022 року № 3128-22-VIІІ «Про затвердження Положення про порядок встановлення, 

обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території 

Білоцерківської міської територіальної громади», з метою глибокого фахового вивчення 

питань про встановлення, демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дощок на території Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Затвердити склад комісії з питань встановлення, демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дощок на території Білоцерківської міської територіальної 

громади згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Положення про комісію з питань встановлення, демонтажу 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Білоцерківської міської 

територіальної громади згідно з додатком 2. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 червня 2021 року № 376 «Про комісію з питань 

встановлення меморіальних дощок на території Білоцерківської міської територіальної 

громади». 

4. 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 14. 02. 2023 р. № 76 

 

Склад  

комісії з питань встановлення, демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дощок на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Антонюк  

Микола Анатолійович 

- голова комісії, радник міського голови;  

Залевська  

Олександра Ігорівна 

- секретар комісії, головний спеціаліст відділу охорони 

культурної спадщини і туризму управління культури і 

туризму Білоцерківської міської ради, секретар комісії; 

Члени комісії: 

Бондар  

Анатолій Володимирович 

- завідуючий сектором краєзнавчої роботи комунального 

закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

централізована бібліотечна система імені Петра 

Красножона»; 

Бурлака  

Сергій Іванович 

- провідний редактор інформаційно-краєзнавчого відділу 

комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська централізована бібліотечна система імені 

Петра Красножона»; 

Возненко  

Катерина Сергіївна 

- заступник міського голови; 

Гаркуша  

Ірина Ігорівна 

- начальник відділу зовнішньої реклами та тимчасових 

споруд управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

Ковальська  

Юлія Іванівна 

- начальник управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради; 

Колотницька  

Альона Володимирівна 

- заступник директора департаменту – начальник 

управління благоустрою та екології департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

Крижешевська  

Леся Юріївна 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

Ротаєнко  

Володимир Федорович 

- начальник відділу охорони культурної спадщини і 

туризму управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради; 

Фастівська  

Олена Олегівна 

- голова правління Громадської організації «Біла Церква 

туристична», депутат Білоцерківської міської ради (за 

згодою). 

  

 

Заступник міського голови       Катерина ВОЗНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 14. 02. 2023 р. № 76 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань встановлення, демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок на території Білоцерківської міської територіальної громади 

  

1. Комісія з питань встановлення, демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок на території Білоцерківської міської територіальної громади (далі – 

Комісія) є дорадчим органом та створюється з метою глибокого фахового вивчення і 

підготовки до розгляду на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради питань 

про увіковічення пам’яті видатних діячів та подій у формі встановлення пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дощок, а також питань демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дощок у Білоцерківській міській територіальній громаді з 

підстав та у порядку передбачених чинним законодавством України та Положенням про 

порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дощок на території Білоцерківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 

Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2022 року № 3128-33-VIII. 

2. Склад Комісії затверджує виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, у кількості 

не більше 15 чоловік. 

3. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії за запрошеннями можуть 

брати участь депутати Білоцерківської міської ради, представники засобів масової інформації 

та громадськості. 

4. На підставі рішень Комісії, приймаються рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради. 

5. Засідання Комісії скликається в разі потреби. Засідання вважається правочинним, 

якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Комісії. 

6. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ¾ 

членів Комісії, присутніх на засіданні. 

7. З метою попереднього поглибленого вивчення окремих питань, Комісія може 

утворювати робочу групу, висновки якої фіксуються і розглядаються на засіданні Комісії. 

8. Голова Комісії керує роботою Комісії, головує на її засіданнях, затверджує протокол 

Комісії. 

9. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснюють працівники управління 

культури і туризму Білоцерківської міської ради.   

10. Голова, секретар, члени Комісії працюють на громадських засадах. 

 

 

Заступник міського голови       Катерина ВОЗНЕНКО 


