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РІШЕННЯ 

  

Про утворення комісії з визначення  

пріоритетних місць розташування дитячих ігрових  

та спортивних майданчиків у м. Біла Церква 

 

 

 

 

 

      Розглянувши звернення депутата Білоцерківської міської ради А.П. Короля від 

_______________ 2018 року №______________, відповідно до законів України «Про 

фізичну культуру і спорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року №1111-35-VII «Про затвердження 

Програми облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м. Біла Церква на 

2017-2020 роки(без загальноосвітніх навчальних закладів)», міська рада вирішила: 
 

 

1. Утворити комісію з визначення пріоритетних місць розташування дитячих ігрових 

та спортивних майданчиків у м. Біла Церква (додаток 1).  

 

2. Затвердити Положення про комісію з визначення пріоритетних місць розташування 

дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м. Біла Церква (додаток 2) 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного 

співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального 

захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства. 

 

 

 

Міський голова             Г. Дикий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                Додаток  1 

                                                                                                       до рішення міської ради 

від____________ 2018 року 

                                                                                    №______________________ 

 

СКЛАД 

комісії з визначення пріоритетних місць розташування дитячих ігрових та  

спортивних майданчиків у м. Біла Церква 

 

 

 

Гнатюк 

Валерій Володимирович  

- заступник міського голови, голова комісії  

Литвиненко  

Катерина Сергіївна 

- в.п. начальника управління з питань молоді 

та спорту білоцерківської міської ради, 

секретар комісії 

 Члени комісії 

Гейло 

Ігор Вікторович 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

науки, культури, мови, прав національних 

меншин, міжнародного співробітництва, 

інформаційної політики, молоді, спорту та 

туризму, соціального захисту, охорони 

здоров'я, материнства та дитинства, депутат  

міської ради (за згодою) 

Король  

Андрій Петрович 

 

 

 

Мартинюк  

Сергій Іванович 

 

 

- член постійної комісії з питань інвестицій, 

регуляторної політики, торгівлі, послуг та 

розвитку підприємництва, власності, 

комунального майна та приватизації, депутат 

міської ради (за згодою)  

- голова постійної комісії з питань інвестицій 

регуляторної політики, торгівлі, послуг та 

розвитку підприємництва, власності, 

комунального майна та приватизації, депутат 

міської ради (за згодою)  

Павлюк  

Костянтин Миколайович 

 

 

Русс 

Олександр Миколайович 

- директор Комунального закладу 

Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський центр фізичного здоров'я 

населення «Спорт для всіх» 

-  член постійної комісії з питань інвестицій, 

регуляторної політики, торгівлі, послуг та 

розвитку підприємництва, власності, 

комунального майна та приватизації, депутат 

міської ради (за згодою) 

 

Секретар міської ради                                                                                       В. Кошель 

                                                                                                             

 

 

 

 



 

                                                                                                   Додаток  2            

                                                                                                       до рішення міської ради  

від____________ 2018 року 

                                                                                    №______________________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про комісію з визначення пріоритетних місць розташування   

дитячих ігрових та спортивних майданчиків м. Біла Церква 

 

1. Загальне положення 

Комісія з визначення пріоритетних місць розташування дитячих ігрових та  

спортивних майданчиків  у м. Біла Церква. (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим 

органом, що утворюється з метою сприяння вдосконаленню матеріально-технічної бази 

фізичної культури та спорту у м. Біла Церква, забезпечення узгодженості дій у вирішенні 

питань, пов’язаних із розвитком спортивної інфраструктури. 

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та 

спорту України, розпорядженнями міського голови та рішеннями Білоцерківської міської 

ради та цим Положенням. 

 

2. Основні завдання Комісії 

Основними завданнями Комісії є: 

- удосконалення механізму взаємодії Білоцерківської міської ради з місцевими 

органами виконавчої влади, мешканцями міста Біла Церква з метою ефективного 

використання коштів місцевого бюджету для вдосконалення існуючої та будівництва 

нової спортивної інфраструктури; 

- сприяння виконанню заходів Білоцерківської міської програми облаштування 

дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м. Біла Церква на 2017-2020 роки (без 

загальноосвітніх закладів) (далі – Програма); 

- забезпечення прозорості у відборі місць розташування дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків у м. Біла Церква.  

 

3. Функції комісії 

Комісія: 

- розглядає пропозиції органів виконавчої влади, звернення громадян та органів 

місцевого самоврядування щодо облаштування дитячих ігрових та спортивних 

майданчиків (стадіонів, майданчиків зі штучним покриттям та обладнанням); 

- вносити пропозиції відповідальному виконавцю Програми щодо місць для 

облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків. 

 

4. Права Комісії 

Комісія з метою реалізації покладених на неї завдань має право: 

- отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Білоцерківської 

міської ради інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

- залучати у встановленому законодавством порядку до участі у своїй роботі 

посадових осіб структурних підрозділів, фахівців, консультантів та незалежних експертів 

(за згодою); 

- вносити на розгляд відповідальному виконавцю Програми пропозиції щодо питань, 

пов'язаних із створенням сучасної матеріально-технічної бази дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків у м. Біла Церква. 

 

 



 

5. Порядок формування Комісії та провадження її діяльності 

До складу Комісії входять голова, секретар та члени Комісії. 

Голова, секретар та члени Комісії працюють на громадських засадах. 

Голова Комісії: 

здійснює загальне керівництво роботою Комісії; 

 підписує протоколи засідань Комісії. 

Персональний склад Комісії та Положення про Комісію затверджуються рішенням 

Білоцерківської міської ради. 

Основою формою роботи Комісії є засідання, періодичність проведення яких 

визначає її голова. 

Засідання Комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менш як половина її 

членів. 

Рішення Комісії ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю членів 

Комісії, присутніх на засіданні. 

Рішення Комісії оформлюється протоколом, що підписується головуючим на 

засіданні та секретарем Комісії. 

Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, носять рекомендаційний 

характер. 

На засіданні Комісії можуть бути присутніми представники органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та 

громадянин, які не є її членами. 

Засідання Комісії проводить її голова, а у разі відсутності –  секретар Комісії. 

Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Комісії здійснюється управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради.  

 

 

Секретар міської ради                                                                                  В. Кошель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


