
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 лютого 2021 року м. Біла Церква № 94

Про створення комісії з виявлення
надавачів соціальних послуг

Розглянувши лист Білоцерківського районного управління поліції Головного
управління Національної поліції України від 25 січня 2021 року № 1777 щодо ініціювання
питання створення спільних комісій для проведення перевірок щодо виявлення фактів
незаконного функціонування або фактів порушення вимог законодавства з надання послуг з
проживання та/або утримання людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших громадян
групи ризику, лист Київської обласної державної адміністрації від 26 січня 2021 року № 11-
22-/282/02/36-2021 щодо організації роботи виявлення та перевірки діяльності надавачів
соціальних послуг, на виконання протоколу чергового засідання Київської обласної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 січня 2021 року № 2,
відповідно до статті 1, пункту 13 статті 4 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з метою отримання відомостей про
масові явища та процеси, що відбуваються у сфері господарської діяльності та можуть
призвести до настання негативних наслідків,  виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Створити комісію з виявлення надавачів соціальних послуг (згідно додатку).
2. За результатами роботи комісії у разі виявлення порушень вимог законодавства

суб’єктами господарювання звернутися до відповідних контролюючих органів для вжиття
заходів реагування.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови
згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ



Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 09.02.2021 р. № 94

Склад комісії
з виявлення надавачів соціальних послуг

Возненко
Катерина Сергіївна

- голова комісії, заступник міського голови.

Члени комісії:
Баранова
Вікторія Анатоліївна

- заступник начальника управління освіти та науки
Білоцерківської міської ради;

Велігорська
Тетяна Олександрівна

- начальник управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради;

Возненко
Сергій Григорович

- директор комунального підприємства Білоцерківської
міської ради «Муніципальна варта»;

Зінченко
Андрій Миколайович

- заступник начальника Білоцерківського міськрайонного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Київській області (за згодою);

Крупський Сергій
Вікторович

- заступник начальника відділу превенції Білоцерківського
районного управління поліції Головного управління
Національної поліції в Київській області;

Махаринський
Григорій Володимирович

- начальник відділ захисту прав та інтересів дитини
служби у справах дітей міської ради;

Сюрха
Андрій Сергійович

- головний інспектор Білоцерківського районного відділу
Головного управління ДСНС України в Київській області
(за згодою);

Франчук
Петро Анатолійович

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Білоцерківської міської
ради.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК


