
 
 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

від  02 липня  2013 р.                                                                                         №  211 
м. Біла Церква 

 
 
 

Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність  
територіальної громади міста Біла Церква,  а саме на баланс  
комунального закладу Білоцерківської міської ради «Льодовий  
стадіон» з державної власності безоплатно спортивної споруди 
зі штучним льодом, розташованої по  вул. Молодіжна, 36 
 
  

Розглянувши подання відділу комунальної власності та концесії Білоцерківської 
міської ради від 10 червня 2013р. № 1-16/654, враховуючи рішення міської ради від 21 
листопада 2012р. № 763-31-VІ «Про надання згоди на безоплатне  прийняття у комунальну 
власність територіальної громади міста Біла Церква з державної власності спортивної 
споруди зі штучним льодом, розташованої по вул. Молодіжна, 36» та від 13 грудня 2012р.         
№ 796-33- VІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2012р.         
№ 763-31-VІ «Про надання згоди на безоплатне  прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста Біла Церква з державної власності спортивної споруди зі 
штучним льодом, розташованої по вул. Молодіжна, 36», відповідно до законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності»,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 
1. Створити комісію по прийняттю у комунальну власність територіальної громади 

міста Біла Церква, а саме на баланс комунального закладу Білоцерківської міської ради 
«Льодовий стадіон» з державної власності безоплатно спортивної споруди зі штучним 
льодом, розташованої по  вул. Молодіжна, 36, в складі: 

 
Сокол В.І.             – голова комісії, заступник міського голови 

 
Члени комісії: 

 
Андрущак  О.В.   – начальник  виробничо  –  технічного відділу державного підприємства  
                                 «Льодові арени» (за згодою);   

 
Багров О.С.          – головний інженер комунального закладу Білоцерківської міської ради 
                                 «Льодовий стадіон» ; 

 
Веред В.О.            – директор комунального закладу Білоцерківської міської ради 
                                 «Льодовий стадіон» ; 
 
Матвієць  В.М.    –  начальник відділу Білоцерківської міської  ради з питань фізичної 
                                  культури та спорту; 
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Міхєєв В.Л.         –  начальник відділу комунальної власності та концесії  Білоцерківської 
                                  міської ради; 
 
Піголь Г.М.         – головний бухгалтер комунального закладу Білоцерківської міської ради 
                                 «Льодовий стадіон» ; 
 
Русаков Є.В.        – заступник директора державного підприємства  «Льодові арени» (за  
                                 згодою);   
 
Стасюк С.І.          – в.о. завідувача сектора бухгалтерського обліку та звітності Національного  
                                 агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
                                 чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних 
                                 проектів (за згодою);   
 
Терещук С.Г.       -  начальник міського фінансового управління Білоцерківської міської ради; 
 
Трофім’юк Я.В.   - головний спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного  
                                 управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в 
                                 Україні фінальної частини  чемпіонату Європи 2012 року з футболу та 
                                 реалізації інфраструктурних проектів (за згодою);   
 
  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 
розподілу обов’язків.  
 
Міський голова                                                                                  В.П. Савчук 
 
 
 
 
 
 
 


