
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 823 

 

Про затвердження складу комісії по здійсненню 

контролю за фінансово – господарською 

діяльністю підприємств комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління економіки Білоцерківської міської 

ради № 16-84 від 22 листопада 2021 року, з метою контролю за ефективним використанням та 

збереженням комунального майна і фінансових ресурсів стосовно суб’єктів господарювання 

комунальної форми власності, відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року 

№ 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з 

корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити склад комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською 

діяльністю підприємств комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади (згідно з додатком). 

2. Комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю 

підприємств комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади 

щоквартально переглядати фінансові плани комунальних підприємств та, в разі необхідності, 

ініціювати внесення відповідних змін до фінансових планів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова                                                                                           Геннадій ДИКИЙ 



Додаток    

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 15. 12.  2021 року  № 823 

СКЛАД 

комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю 

підприємств комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                               Анна ОЛІЙНИК 

Новогребельська 

Інна Володимирівна 

 

- голова комісії, перший заступник міського голови; 

Земецька 

Юлія Юріївна 

 

- заступник голови комісії, начальник управління економіки міської 

ради; 

Коваленко 

Людмила Вікторівна 

- секретар комісії, головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку управління економіки міської ради. 

 

Члени комісії: 

 

Доленко 

Юлія Сергіївна 

- начальник відділу внутрішнього контролю і аудиту управління 

економіки міської ради; 

 

Голотюк 

Тетяна Анатоліївна 

- депутат міської ради, голова постійної комісії з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (за згодою); 

 

Капран 

Олена Юріївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

департаменту житлово-комунального господарства міської ради; 

 

Костюченко Руслан 

Анатолійович 

- директор ТОВ «Белмікс Україна», член виконавчого комітету 

міської ради (за згодою); 

 

Перев’язко 

Людмила Юріївна 

- головний спеціаліст відділу економічного розвитку управління 

економіки міської ради; 

 

Руденко 

Руслан Анатолійович 

 

- заступник міського голови; 

Савчук 

Юрій Степанович 

 

- заступник міського голови; 

Терещук 

Світлана Григорівна 

 

- начальник управління фінансів міської ради; 

 

Третяк 

Оксана Григорівна 

- начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер 

управління комунальної власності та концесії міської ради. 

 


