
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 лютого 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 77 

 

Про затвердження складу комісії по визначенню місця розташування 

контейнерних майданчиків в районах забудови, що склалася на 

території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 19 січня 2022 р. № 112, відповідно до статті 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», пункту 2.10 

Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад комісії по визначенню місця розташування контейнерних 

майданчиків в районах забудови, що склалася на території Білоцерківської міської 

територіальної громади, згідно додатку. 

2. 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 08. 02. 2022 р. № 77                                                     

 

 

С К Л А Д 

комісії по визначенню місця розташування контейнерних майданчиків в районах 

забудови, що склалася на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Колотницька 

Альона Володимирівна 

 

- голова комісії, заступник директора - начальник 

управління благоустрою та екології  департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Брездіна 

Ірина Валентинівна 

- секретар комісії, головний спеціаліст відділу охорони 

навколишнього природного середовища управління 

благоустрою та екології департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської 

ради. 

 

Члени комісії: 

Камінецький 

Віталій Леонідович 

- заступник начальника управління регулювання 

земельних відносин Білоцерківської міської ради; 

 

Макійчук 

Руслан Володимирович 

- начальник управління житлового господарства 

департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

 

Михайленко Наталія 

Анатоліївна 

- головний спеціаліст сектору державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Білоцерківського відділу Головного управління 

Держпродспоживслужби в Київській області, державний 

інспектор (за згодою); 

 

Осіпенко 

Михайло Валерійович 

- начальник відділу санітарного утримання та озеленення 

об’єктів благоустрою управління благоустрою та 

екології департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Остапенко  

Ольга Олександрівна 

- начальник відділу планування та забудови міста 

управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради;  

 

Розкошенко 

Микола Михайлович 

- заступник директора ПрАТ «КАТП-1028» (за згодою); 

  

- староста відповідного старостинського округу 

Білоцерківської міської територіальної громади. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                        Анна ОЛІЙНИК   


	C:\Users\БЦ10\Desktop\від 08 лютого\№ 77\№ 77.docx
	C:\Users\БЦ10\Desktop\від 08 лютого\№ 77\Додаток.docx

