
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про затвердження складу робочої групи по 

організації велосипедної інфраструктури в 

Білоцерківській міській територіальній громаді   

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської  міської ради від 27 січня 2021 р. № 88, відповідно до підпункту 7 пункту «а» 

статті 30, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої 

статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», частини другої статті 11 

Закону України «Про туризм», статті 6 Закону України «Про дорожній рух», Концепції сталого 

розвитку населених пунктів, схваленої Постановою Верховної ради України від 24 грудня 

1999 року № 1359-XIV, враховуючи рішення  Білоцерківської міської ради «Про затвердження 

Програми розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху в 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» від 05 січня 2021 р. № 95-

07-VIII, з метою забезпечення зростання туристичної привабливості Білоцерківської міської 

територіальної громади, поліпшення екологічної ситуації, зменшення інтенсивності руху 

автомобілів на місцевих дорогах, сприяння популяризації велотранспорту, як повсякденного 

екологічного виду транспорту, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад робочої групи по організації велосипедної інфраструктури в 

Білоцерківській міській територіальній громаді, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

Міський голова Геннадій  ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток    

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від ________2021 року  № _________ 

 

 
С К Л А Д 

робочої групи по організації  
велосипедної інфраструктури в Білоцерківській міській територіальній громаді 

 

Кравець 

Анатолій Васильович 

 

- голова робочої групи, заступник міського голови; 

 

 

Колотницька 

Альона Володимирівна 

- секретар робочої групи, заступник директора департаменту - 

начальник управління благоустрою та екології департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради. 

 
 

Члени робочої групи: 

 
 

Бабич  

Юрій Іванович 

 

- фізична особа – підприємець Бабич Юрій Іванович (за згодою); 

 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

- начальник відділу державного архітектурно-будівельного 

контролю Білоцерківської міської ради; 

 

Жихарева  

Катерина Валеріївна 

- архітектор приватної творчої архітектурної майстерні «АММІ» 

(за згодою); 

 

Кисіленко  

Костянтин Дмитрович 

- співзасновник громадської організації «Центр громадського 

розвитку» (за згодою); 

 

Коваленко  

Сергій Вікторович 

- начальник відділу утримання дорожнього господарства 

управління дорожнього господарства департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Нестеренко  

Віталій Євгенович 

- керівник громадської організації «Зміни Білу Церкву», (за 

згодою); 

 

Паливода  

Ганна Павлівна 

 

- начальник управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради; 

Прилуцький  

Олександр Вікторович 

- директор комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви»; 

 

Терещенков  

Олександр Сергійович 

- начальник управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради, головний архітектор міста;  

 

Теслер 

Артем Сергійович 

- керівник громадської організації «Білоцерківська міська 

федерація велосипедного спорту» (за згодою);  
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Фастівська  

Олена Олегівна 

 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

Чорний  

Олександр Васильович 

- керівник громадської організації «Центр громадського 

розвитку» (за згодою). 

                           ______ 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                             Анна ОЛІЙНИК                                               


