
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 вересня 2019 року                          м. Біла Церква                                         № 654 

 

Про внесення змін до Порядку проведення 

безоплатного капітального ремонту власних житлових 

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 05 вересня 2019 року № 9258, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Порядку проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку 

пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року 

№565, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до п. 7 Порядку проведення безоплатного капітального ремонту 

власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 лютого 2018 року №69, 

виклавши склад комісії по обстеженню житла щодо проведення безоплатного капітального 

ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, в такій 

редакції: 

 

Новогребельська  

Інна Володимирівна 
 

-голова комісії, заступник міського голови; 

Велігорська 

Тетяна Олександрівна 
 

-заступник голови комісії, начальник управління соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради; 
 

Яковець 

Віта Віталіївна  

-секретар комісії, завідувач сектору у справах ветеранів війни 

відділу соціального забезпечення управління соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради. 
 

 

Члени комісії: 

 

Денисова  

Людмила Болеславівна 

-начальник відділу капітального будівництва Білоцерківської 

міської ради; 

 

Макійчук 

Руслан Володимирович 

 

-начальник управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради; 

 

Савченко  

Олег Іванович 

- директор департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 
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Сатко 

Ніна Федорівна 

- головний спеціаліст відділу розвитку та підтримки ОСББ, 

ОСН та управління житловим фондом управління житлового 

господарства департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Терещук 

Юлія Вікторівна 

 

-заступник начальника управління – начальник відділу правової 

та кадрової роботи управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради. 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий  


