
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 листопада 2021 року                     м. Біла Церква                                                № 800 

 

Про затвердження складу громадської комісії з житлових 

питань при  виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради  

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 09 листопада 2021 року № 2813, відповідно до підпункту 2 

пункту «а», підпунктів 5-8  пункту «б» статті 30, статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктів 3, 19 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою 

Ради Міністрів Української РСР і Української  республіканської  ради професійних  спілок від 

11 грудня 1984 р. № 470, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад громадської комісії з житлових питань при  виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради,  згідно з додатком. 

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

Білоцерківської міської ради від 23 лютого 2021 року № 129 «Про затвердження складу 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради».  

3. 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 23. 11. 2021р. № 800 

  

Склад  

громадської комісії з житлових питань при   

виконавчому комітеті  Білоцерківської  міської ради  

 

Кравець  

Анатолій Васильович 

- голова комісії, заступник міського голови; 

Іванова  

Ольга Олегівна 

-  заступник голови комісії, директор департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради; 

 

Дебольська  

Віра Іванівна 

-  секретар комісії, начальник відділу обліку та розподілу 

житла управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради; 

 

                                                                                     Члени комісії: 

 

Антонюк  

Микола Анатолійович 

 

- радник міського голови; 

Гаган  

Микола Петрович 

- голова Білоцерківської міської громадської організації 

«Ветерани Чорнобиля» (за згодою); 

 

Дишлюк  

Володимир Олександрович 

 

- начальник відділу опіки та піклування служби у справах 

дітей  Білоцерківської міської ради; 

 

Дога  

Ірина Пантеліївна 

 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

Зубенко  

Юлія Володимирівна 

 

-  головний спеціаліст відділу обліку та розподілу житла 

управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради; 

 

Ігнатенко  

Олександр Григорович 

-  головний спеціаліст командування Білоцерківського 

районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки Київського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки Міністерства оборони України (за згодою); 

 

Капінус  

Людмила Олександрівна 

 

- начальник управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради; 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

 

- начальник управління житлового господарства 

департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 
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 Продовження додатка 

 

Мусійчук 

Катерина Олександрівна 

- начальник відділу організаційно-кадрової роботи та 

атестації управління освіти та науки Білоцерківської 

міської ради; 

  

Ротаєнко  

Нінель Валентинівна 

- заступник начальника управління – начальник відділу 

правового забезпечення роботи міської ради, 

виконавчого комітету міської ради та її виконавчих 

органів юридичного управління Білоцерківської міської 

ради; 

 

Савченко  

Олег Іванович 

- начальник відділу експлуатації житла управління 

житлового господарства департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської 

ради; 

  

Терещук   

Юлія Вікторівна 

 

- заступник начальника управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради; 

Яковлева  

Ольга Анатоліївна 

- заступник начальника управління – начальник 

інформаційно-аналітичного відділу управління охорони 

здоров’я Білоцерківської міської ради. 

               

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету  міської  ради                                                                             Анна ОЛІЙНИК 
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