
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

« 13 »  лютого 2018  року                          м. Біла Церква                                         № 76 

 

Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 02 червня 2017 року №193 «Про затвердження складу робочої 

групи із реалізації проекту «Реконструкція та модернізація мереж 

вуличного освітлення м. Біла Церква шляхом технічного 

переоснащення»» шляхом викладення його в новій редакції 

 

 

Розглянувши подання відділу енергоефективності Білоцерківської міської ради, 

відповідно до ст. ст. 30, 35, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з 

метою впровадження заходів проекту «Реконструкція та модернізація мереж вуличного 

освітлення в м. Біла Церква шляхом технічного переоснащення» в рамках Програми 

кредитування енергозбереження НЕФКО виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 02 червня 

2017 року №193 «Про затвердження складу робочої групи із реалізації проекту 

«Реконструкція та модернізація мереж вуличного освітлення м. Біла Церква шляхом 

технічного переоснащення»», шляхом викладення його в новій редакції (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради №489 від 26 грудня 2017 року вважати 

таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Гнатюка В.В. 

 

 

Міський голова                                                                         Г. Дикий 



                                                                                                       Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13  лютого  2018 року  № 76 

 

Склад робочої групи  

із реалізації проекту «Реконструкція та модернізація мереж вуличного освітлення 

в м. Біла Церква шляхом технічного переоснащення» 
 

Гнатюк 

Валерій Володимирович  

- заступник міського голови, керівник робочої групи; 

 

Кравець 

Анатолій Васильович 
 

- директор департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради, заступник керівника робочої групи; 
 

 

Члени робочої групи: 

 
 

Бондаренко 

Світлана Юріївна  

- в.о. головного інженера комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-

експлуатаційне управління"; 

 

Комендо  

Ігор Костянтинович 

- експерт із взаємодії з Міжнародними фінансовими 

організаціями, перекладач (за згодою); 

Мельник 

Людмила Володимирівна 

- заступник начальника управління житлового господарства з 

економічних питань департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради; 

 

Морський 

Василь Петрович 

- начальник відділу енергоефективності міської ради; 

Прилуцький 

Олександр Вікторович 
 

- радник міського голови з питань енергоефективності; 

 

Терещук 

Світлана Григорівна 
 

- начальник міського фінансового управління міської ради;  

Швець  

Сергій Сергійович 

 

- начальник юридичного управління міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                    С. Постівий 

 


