
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 лютого  2019 року                         м. Біла Церква                                               № 81 

 

 

 

 

 

Про затвердження нового складу громадської 

комісії з житлових питань виконавчого 

комітету Білоцерківської  міської ради 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 04 лютого  2019 р. № 195,    відповідно до підпунктів 5 – 8 

пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм  жилих 

приміщень в УРСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української  

Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470,  виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити новий склад громадської  комісії з житлових питань виконавчого 

комітету Білоцерківської  міської ради згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                   Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 12 лютого 2019р. № 81 

Склад 

громадської  комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської  міської ради 

 

Постівий  

Сергій Олександрович 

- голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради; 

 

Гнатюк  

Валерій Володимирович 

 

- заступник голови комісії, заступник міського голови; 

Щербина 

Світлана Вікторівна 

- 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); 

 

Капінус  

Людмила 

Олександрівна 

 

- начальник управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради; 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

- начальник управління житлового господарства 

департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

Мусійчук  

Катерина 

Олександрівна 

 

- начальник відділу кадрів та організаційної роботи 

управління освіти та науки Білоцерківської міської ради; 

Панасов  

Володимир Олексійович 

 

- депутат міської ради (за згодою); 

Рубан  

Олена Ігорівна 

- представник громадської організації «ЗМІНИ БІЛУ 

ЦЕРКВУ» (за згодою); 

 

Терещук  

Юлія Вікторвіна 

- заступник начальника – начальник відділу правової та 

кадрової роботи управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради. 

 

            

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                              С. Постівий  


