
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 лютого  2019 року                         м. Біла Церква                                               № 82 

 

 

 

Про затвердження складу комісії для проведення 

перевірок об'єктів поводження з твердими побутовими 

відходами, розміщених  на території м. Біла Церква  

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 04 лютого 2019 р. № 200, відповідно до п.п.  «з», «м» ч. 1    

ст. 21 Закону України «Про відходи», пп. 7 п.  «а» ч. 1  ст. 30, ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п.  1.2 Протоколу № 13 чергового засідання Київської 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28 

грудня 2018 року,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад комісії для проведення перевірок об’єктів поводження з 

твердими побутовими відходами, розміщених на території  м. Біла Церква, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кравця А.В. 

 

 

Міський голова Г.  Дикий 

  



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 12 лютого  2019 р.№ 82 

 

Склад 

комісії для проведення перевірок об’єктів поводження з твердими побутовим відходами, 

розміщених на території  м. Біла Церква 

 

Кравець 

Анатолій Васильович 

- голова комісії, заступник міського голови; 

  

Гапонова 

Тетяна Василівна 

 

- секретар комісії, начальник відділу охорони навколишнього 

природного середовища управління благоустрою та екології 

департаменту житлово- комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

  

Члени комісії: 

 

Вовкотруб 

Володимир Григорович 

 

- начальник Білоцерківського міського управління головного 

управління Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області  

(за згодою); 

  

Возненко 

Сергій Григорович 

- директор комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»; 

  

Голуб 

Олександр Михайлович 

- начальник відділу планування та забудови міста управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради; 

  

Ілляшенко 

Віктор Михайлович 

- начальник комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»; 

  

Колотницька 

Альона Володимирівна 

- заступник директора департаменту - начальник управління 

благоустрою та екології департаменту житлово- комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

  

Франчук 

Петро Анатолійович 

 

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та      

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                    С. Постівий 


