
 

Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «___»__________ 202_ р.                 м. Біла Церква                                         № _____ 

 

Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 23 лютого 2021 року № 130 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 22 жовтня 2019 року № 749 «Про затвердження 

положення та персонального складу уповноваженої оцінної комісії виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради з визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які бажають стати на 

соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку та користуються 

соціальним житлом» 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від  06 грудня 2021 року № 3137, відповідно до статті 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку врахування вартості 

майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї, затвердженого  

постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682, Положення про 

наглядову раду у сфері розподілу соціального житла, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України  від 16 січня 2007 р. № 23, враховуючи рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 22 жовтня 2019 року № 749 «Про затвердження положення 

та персонального складу уповноваженої оцінної комісії виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний 

облік, перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом»,  від 23 лютого 

2021 року № 130 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22 

жовтня 2019 року № 749 «Про затвердження положення та персонального складу 

уповноваженої оцінної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з 

визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 

з їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому 

обліку та користуються соціальним житлом»,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради від 

23 лютого 2021 року № 130 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 22 жовтня 2019 року № 749 «Про затвердження положення та персонального 

складу уповноваженої оцінної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з 

визначення вартості майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 

з їх числа, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому 

обліку та користуються соціальним житлом», а саме: 

- ввести до персонального складу  наглядової ради у сфері розподілу 

соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам 

з їх числа  Іванову Ольгу Олегівну - директора департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради, вивівши з її складу Савченка О. І. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Геннадій    ДИКИЙ  

                                                                   


