
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

18 грудня  2018 року м. Біла Церква № 804

Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 13 лютого 2018 року №68 «Про новий
склад спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської
міської ради» шляхом затвердження його в новій редакції.

Розглянувши подання керуючого справами виконавчого комітету міської ради
Постівого С.О., на підставі листа управління соціального захисту населення Білоцерківської
міської ради від 05 грудня 2018 року та заяв, голови Білоцерківського міського відділення
Української Асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців Дрона В. Й. від 06
грудня 2018 року, голови Білоцерківської міської організації Товариство Червоного Хреста
України Кожедуб Г. І. від 05 грудня 2018 року, щодо дострокового припинення їх
повноважень, як членів спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської
міської ради, з метою організації та здійснення громадського контролю за дотриманням прав,
основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування
покарання, забезпечення належної роботи спостережної комісії при виконавчому комітеті
Білоцерківської міської ради, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктів 9, 11, 12, 14 Положення про спостережні комісії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 1 квітня  2004 року № 429 «Про
затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних
виховних установах», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 13 лютого 2018 року №68 «Про новий склад спостережної комісії при
виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» шляхом затвердження його в новій
редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність додаток до рішення виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 13 лютого 2018 року №68 «Про новий склад спостережної
комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради».

3. Контроль за виконанням рішення прокласти на керуючого справами
виконавчого комітету міської ради Постівого С.О.

Міський голова                                                                                                 Г. Дикий



Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від  18 грудня 2018 року №804

Склад спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради:

Постівий
Сергій Олександрович

- голова спостережної комісії при виконавчому комітеті
міської ради, керуючий справами виконавчого комітету
міської ради;

Клочан
Віктор Борисович

- секретар спостережної комісії при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради, головний
спеціаліст відділу транспорту та зв’язку міської ради,
член Білоцерківської міської громадської організації
«Громадська єдність».

Члени спостережної комісії

Борисенко
Світлана Миколаївна

- заступник начальника управління соціального захисту
населення Білоцерківської міської ради - начальник
відділу нагляду та контролю;

Довгаль
Раїса Василівна

- завідувач відділення обліку бездомних осіб
Білоцерківського міського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) (за згодою);

Єгорова
Людмила Олексіївна

- голова  Білоцерківської міської громадської організації
«Асоціація пенсіонерів» (за згодою);

Коротова
Людмила Степанівна

- член Білоцерківської міської громадської організації
«Спілка матерів «Надія» (за згодою);

Матяш
Наталія Василівна

- заступник директора Білоцерківського міськрайонного
центру зайнятості (за згодою);

Нежиденко
Віталій Володимирович

-член громадської організації «Дім милосердя»
(за згодою);

Сап’ян Вікторія
Сергіївна

- провідний  юрисконсульт відділу соціальної роботи
Білоцерківського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді;

Шатунов
Віктор Антонович

- голова правління Білоцерківської міської громадської
організації «Центр мистецтв і духовної культури
(образ)» (за згодою).

Заступник міського голови                                                                          К. Литвиненко


