
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 лютого  2019 року                         м. Біла Церква                                               № 77 

 

 

Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 24 липня 2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта» (зі змінами) на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення» шляхом викладення його в новій редакції 

 

 

Розглянувши подання керуючого справами виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради та звернення директора комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» від 22 січня  2019 року № 13/01-33, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року № 

1779-42-VII «Про створення комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта»» виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 липня 

2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення» шляхом викладення його в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету  міської ради Постівого С.О. 

 

 

Міський голова                                                                              Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від  12 лютого 2019р. № 77 

 

Посадові особи комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта», уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Бондаренко  

Микола Михайлович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

2 Ганжа  

Павло Михайлович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

3 Головенко Віктор 

Олександрович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

4 Драмарецький  

Павло Вікторович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

5 Пастущук  

Тарас Романович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

6 Саханський Євгеній 

Володимирович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

7 Соловйов  

Богдан Сергійович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                           С. Постівий 

 
 


