
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
02 січня 2019 року                                   м. Біла Церква                                         № 01 

 

Про організацію внутрішнього документообігу 

 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 17 січня 2018 року «Деякі питання 

документування управлінської діяльності», враховуючи наказ Міністерства юстиції України 

№ 578/5 від 12 квітня 2012 року «Про затвердження Переліку типових документів, що 

створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, 

інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884, ДСТУ 

4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлювання документів», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити форму бланка листа для внутрішнього листування виконавчими органами 

Білоцерківської міської ради, які є самостійними структурними підрозділами без статусу 

юридичної особи (додається). 

2. Керівникам виконавчих органів Білоцерківської міської ради, які є самостійними 

структурними підрозділами без статусу юридичної особи, організувати ведення внутрішнього 

листування між структурними підрозділами, враховуючи розпорядження міського голови № 

71 Р від 18 травня 2018 року «Про призначення відповідальних осіб за організацію та ведення 

діловодства». 

3. Загальному відділу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради здійснювати 

методичне керівництво щодо організації роботи з документами у виконавчих органах 

Білоцерківської міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова        Г. Дикий 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

міської ради 

___________2018 р. № ______ 

 

 

Короткий зміст документа 

 

 

 

 

 

Короткий зміст документа 

 

 

 

 

 

 
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Київської області 
вул. Я. Мудрого, 15, м. Біла Церква, Київська область, 

09117,  тел./факс (04563)5-11-23, тел. (04563) 5-32-32 

e-mail: bc_mvk@bc-rada.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 26376300 

____________________ № __________________ 

На № _______________ від __________________ 

 

(назва структурного підрозділу) 

МІСЬКОЇ РАДИ 

(адреса знаходження)  

(контактні телефони) 

(електронна пошта) 

 

(виконавчий орган міської 

ради/особа, кому адресовано лист) 

 

 

 

 
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Київської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
вул. Я. Мудрого, 15, м. Біла Церква, Київська область, 

09117, тел./факс (0456)39-21-59, тел. (04563) 5-40-82 

e-mail: bc_mvk@bc-rada.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 04055009 

____________________ № __________________ 

На № _______________ від __________________ 

 

(назва  структурного підрозділу ) 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

(адреса знаходження)  

(контактні телефони) 

(електронна пошта) 

 

(виконавчий орган міської 

ради/особа, кому адресовано лист) 
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