
Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Білоцерківської  міської  ради  від  13  травня  2014  року
№ 164 «Про комісію з розгляду питань щодо присвоєння
почесного  звання  України  «Мати-героїня»  при
виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» 

Розглянувши подання  управління  з  питань  молоді  та  спорту Білоцерківської  міської
ради від 15 лютого 2021 року № 89/01-09, відповідно до статей 39, 40, частини шостої статті
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про
державні нагороди», Указу Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001 «Про
почесні звання України» (зі змінами), постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020
року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів
України  від  12  червня  2020 року № 715-р  «Про визначення  адміністративних  центрів  та
затвердження  територій  територіальних  громад  Київської  області»,  у  зв’язку  зі  зміною
персонального складу осіб, що входять до складу Комісії з розгляду питань щодо присвоєння
почесного звання України «Мати-героїня» при виконавчому комітеті Білоцерківської міської
ради  та  з  метою  об’єктивного  розгляду  звернень,  розробки  та  подання  необхідної
документації  для  присвоєння  почесного  звання  України  «Мати-героїня»  жителям
Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13
травня 2014 року № 164 «Про комісію з розгляду питань щодо присвоєння почесного звання
України «Мати-героїня» при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради», а саме:

1.1. в мотиваційній частині рішення слова «в місті Біла Церква» замінити на слова «в
Білоцерківській міській територіальній громаді»;

1.2. додаток 1 до рішення викласти в новій редакції, що додається;
1.3  в  додатку  2  до  рішення  слова  по  тексту  «відділ  у  справах  сім’ї  та  молоді

Білоцерківської міської ради» в усіх відмінках замінити на слова «управління з питань молоді
та спорту Білоцерківської міської ради» у відповідних відмінках.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 12 березня 2019 року № 158 «Про внесення змін в додаток 1 до рішення
виконавчого  комітету  Білоцерківської  міської  ради  від  13  травня  2014  року  № 164  «Про
комісію з розгляду питань щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» при
виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради».

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови
Возненко К.С.

Міський голова                                                                                                     Геннадій ДИКИЙ



Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від ________2021р. №_____

Склад комісії
з розгляду питань щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради

Возненко
Катерина Сергіївна

- голова комісії, заступник міського голови;

Гончарук
 Марина Валентинівна

- заступник  голови  комісії, заступник  начальника
управління – начальник відділу з питань сімейної та
молодіжної політики управління з питань молоді та
спорту Білоцерківської міської ради;  

Степашкіна
Валентина Володимирівна

- секретар  комісії,  завідувач  сектору  з  питань  сім’ї,
оздоровлення та відпочинку дітей відділу з  питань
сімейної та молодіжної політики управління з питань
молоді та спорту Білоцерківської міської ради.

Члени комісії:

Дем’янчук
Віктор Іванович

- начальник  відділу  звернень  громадян  виконавчого
комітету Білоцерківської міської ради;

Загородня
Галина Іванівна

- начальник  відділу  управління  персоналом
Білоцерківської міської ради;

Кіліхевич
Галина Вікторівна

- начальник  відділу  соціальних  допомог  управління
соціального  захисту  населення  Білоцерківської
міської ради;

Паливода 
Інна Павлівна

- начальник  служби  у  справах  дітей  Білоцерківської
міської ради;

Севериненко
Людмила Іванівна

- директор  Білоцерківського  міського  центру
соціальних служб;

Яценко
Наталія Володимирівна

- головний  спеціаліст  відділу  загальної  середньої
освіти  управління  освіти  і  науки  Білоцерківської
міської ради.

Керуючий справами виконавчого
міської ради                Анна ОЛІЙНИК


