
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Київської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

09 серпня 2018 року                                   м .Біла Церква                                              № 122 Р 

 

Про створення  робочої  групи  з підготовки 

презентаційного наукового видання 

«Біла Церква на картах і мапах» 

  

  

 

Відповідно до пп. 19, 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою підготовки до гідного відзначення тисячоліття Білої Церкви, вивчення 

та популяризації історії рідного краю та формування позитивного іміджу міста: 

1.Створити робочу групу з підготовки презентаційного наукового видання «Біла 

Церква на картах і мапах» згідно додатку. 

2.Доручити робочій групі з підготовки презентаційного наукового видання «Біла 

Церква на картах і мапах» підготувати та опрацювати матеріали, розробити проект 

презентаційного наукового видання «Біла Церква на картах і мапах». 

3.Контроль  за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

В.о. міського голови                                                                           В. Кошель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                               

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Додаток   

до розпорядження міського голови   

 від «09» серпня  № 122 Р 

 

С К Л А Д 

робочої групи з підготовки презентаційного наукового видання  

«Біла Церква на картах і мапах» 

  

Антонюк 

Микола Анатолійович 

- керівник робочої групи, радник міського голови; 

  

Члени  робочої  групи: 

 

Бондар  

Анатолій Володимирович 

- провідний бібліограф відділу інформаційно-краєзнавчої 

роботи Білоцерківської міської централізованої 

бібліотечної системи,     старший науковий співробітник 

комунального закладу Київської обласної ради 

Білоцерківський краєзнавчий музей; 

 

Борзак  

Леся Василівна 

- начальник управління регулювання земельних відносин 

Білоцерківської міської ради; 

  

Бурлака 

Сергій Іванович 

- кандидат історичних наук, провідний бібліограф  

відділу інформаційно-краєзнавчої роботи  

Білоцерківської міської централізованої бібліотечної 

системи, старший науковий співробітник комунального 

закладу Київської обласної ради Білоцерківський 

краєзнавчий музей; 

 

Діденко 

Людмила Михайлівна 

-кандидат історичних наук, директор комунального 

закладу Київської обласної ради Білоцерківський 

краєзнавчий музей        (за згодою); 

 

Ковальська   

Юлія  Іванівна 

-начальник відділу культури і туризму Білоцерківської 

міської ради; 

  

Стародуб 

Олексій Володимирович 

- провідний бібліограф відділу інформаційно-краєзнавчої 

роботи  Білоцерківської міської централізованої 

бібліотечної системи, старший науковий співробітник 

комунального закладу Київської обласної ради 

Білоцерківський краєзнавчий музей; 

 

Турій 

Олег Володимирович 

- начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю Білоцерківської міської ради; 

 

Чернецький 

Євген Анатолійович 

-завідувач відділу інформаційно- краєзнавчої роботи   

 Білоцерківської міської централізованої бібліотечної 

системи, кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник Меморіального музею-садиби І.С. Козлов -

ського, старший науковий співробітник комунального 

закладу Київської обласної ради Білоцерківський 

краєзнавчий музей; 
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Ярмола 

Олександр Володимирович     

    

   -кандидат філософських наук, доцент кафедри 

суспільно- гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

аграрного   університету (за згодою). 

 

   

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради             С. Постівий  


