
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 листопада 2019 року                       м. Біла Церква                                         № 800 

 

Про затвердження складу комісії з питань найменування 

(перейменування) в новій редакції 

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради від 16 жовтня 2019 року №15/1136, відповідно до статті 37 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про присвоєння юридичним особам та об`єктам права 

власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.12 р. №989 «Про 

затвердження порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про 

присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які належать фізичним особам, 

імені (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», 

Положення про комісію з питань найменування (перейменування) затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 28 березня 2017 року № 96, з метою 

упорядкування, визначення обґрунтованості найменування нових та перейменування 

існуючих назв в місті, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад комісії з питань найменування (перейменування) при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради в новій редакції , згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради 

від 28 березня 2017 року за №96 «Про створення комісії з питань найменування 

(перейменування)». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови                       

Кравця А.В. 

 

 

Міський голова           Г. Дикий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 12. 11. 2019 р.  № 800 

 

Склад 

комісії з питань найменування (перейменування) 

 

Кошель  

Вадим Олегович 

 

- голова комісії, секретар Білоцерківської міської ради; 

Литвиненко  

Катерина Сергіївна 

- заступник голови комісії, заступник міського голови; 

 

 

Тетерук  

Ірина Миколаївна 

- секретар комісії, начальник служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради. 

  

Члени комісії: 

 

Бабенко  

Володимир Миколайович 

 

-депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

Клочко  

Марина Петрівна 

 

-начальник відділу обліку майна та концесії управління 

комунальної власності та концесії Білоцерківської міської 

ради; 

 

Ковальська  

Юлія Іванівна 

 

-начальник відділу культури і  туризму Білоцерківської 

міської ради; 

Колотницька  

Альона Володимирівна 

 

-заступник директора департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

Коноплястий  

Максим Ігорович 

 

-член ГО «Асоціація учасників бойових дій та учасників 

АТО» (за згодою); 

Кравець  

Анатолій Васильович 

 

- заступник міського голови; 

Петрик   

Юрій Федорович 

 

-депутат Білоцерківської міської ради, начальник управління 

освіти і науки міської ради; 

Ротаєнко  

Нінель Валентинівна 

 

- заступник начальника юридичного управління 

Білоцерківської міської ради; 

Стародуб  

Олексій Володимирович 

 

-краєзнавець (за згодою); 

Терещенков 

Олександр Сергійович 

 

-начальник управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради 
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Турій  

Олег Володимирович 

 

-начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю Білоцерківської міської ради; 

Чернецький  

Євген Анатолійович 

- краєзнавець(за згодою). 

 

 

Заступник  міського голови                                                                        І. Новогребельська 


